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so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 017 205, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/S (ďalej len Emitent), budú vydané podľa 
slovenského práva v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa. Emitent požiada o prijatie Dlhopisov 
na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 
Bratislava, IČO: 00 604 054, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 
117/B (ďalej len BCPB), ale nemožno zaručiť, že BCPB prijme Dlhopisy na obchodovanie. Menovitá hodnota každého 
Dlhopisu je 100 000 EUR. Dátum vydania Dlhopisov (dátum emisie) je 9. novembra 2016.  

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,75 % p. a. Úrokové výnosy budú vyplácané za každý rok 
spätne, vždy k 9. novembru každého roka, prvýkrát 9. novembra 2017. Dlhopisy sú splatné jednorazovo 9. novembra 
2021. Platby z Dlhopisov budú vykonávané výlučne v mene euro a z platieb budú zrážané príslušné dane a poplatky 
požadované právnymi predpismi Slovenskej republiky. Emitent nebude povinný vykonať ďalšie platby Majiteľom 
Dlhopisov náhradou za takéto zrážky. Bližšie článok 3.4 „Informácie týkajúce sa Dlhopisov“ a článok 4.3 „Zdanenie a 
odvody z Dlhopisov v Slovenskej republike“ nižšie.  

Tento prospekt cenného papiera zo dňa 27. októbra 2016 (ďalej len Prospekt) bol vypracovaný za účelom prijatia 
Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB. Prospekt bude schválený len Národnou bankou 
Slovenska (ďalej len NBS) a nebude registrovaný, povolený ani schválený akýmkoľvek orgánom iného štátu. Osobitne, 
Dlhopisy nie sú a nebudú registrované podľa zákona o cenných papieroch Spojených štátov amerických z roku 1933 a 
preto nesmú byť ponúkané, predávané, ani akokoľvek poskytované na území Spojených štátov amerických, alebo 
osobám, ktoré sú rezidentmi Spojených štátov amerických inak, ako na základe výnimky z registračných povinností 
podľa uvedeného zákona, alebo v rámci obchodu, ktorý takejto registračnej povinnosti nepodlieha. Osoby, do ktorých 
dispozície sa tento Prospekt dostane, sú zodpovedné za dodržiavanie obmedzení, ktoré sa v jednotlivých štátoch 
vzťahujú na ponuku, nákup alebo predaj Dlhopisov, alebo na držanie a rozširovanie akýchkoľvek materiálov týkajúcich 
sa Dlhopisov. Bližšie článok 4.2 „Obmedzenia týkajúce sa šírenia Prospektu a predaja Dlhopisov“. 

Informácie uvedené v tomto Prospekte sú aktuálne iba ku dňu jeho vyhotovenia. Poskytnutie tohto Prospektu po dni 
jeho vyhotovenia neznamená, že informácie v ňom uvedené zostávajú aktuálne v tento neskorší deň a investori musia 
pre účely rozhodnutia investovať do Dlhopisov zvážiť všetky ďalšie informácie, ktoré Emitent uverejnil po vyhotovení 
tohto Prospektu (vrátane prípadného dodatku k Prospektu, ak vznikne povinnosť pripraviť a zverejniť ho) a iné verejne 
dostupné informácie. Emitent vo vzťahu k Dlhopisom neschválil akékoľvek iné vyhlásenie alebo informácie, než aké sú 
obsiahnuté v tomto Prospekte ku dňu jeho vyhotovenia. 

Údaje pre účely zostavenia Prospektu poskytol výlučne Emitent a Vedúci manažér samostatne nezisťoval ani 
nepreveroval pravosť, aktuálnosť a hodnovernosť týchto údajov. Vedúci manažér v žiadnom prípade a žiadnym 
spôsobom nezodpovedá za presnosť, správnosť a úplnosť rizikových faktorov, finančných údajov a akýchkoľvek iných 
údajov o Emitentovi alebo Dlhopisoch uvedených v Prospekte. Prospekt ani žiadny údaj v ňom uvedený nemožno 
považovať za investičné odporúčanie zo strany Vedúceho manažéra alebo Emitenta a každý investor musí informácie 
uvedené v Prospekte zvážiť samostatne. 
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Slovenská sporiteľňa, a. s. 
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1. RIZIKOVÉ FAKTORY

Investor, ktorý má záujem o kúpu Dlhopisov by sa mal oboznámiť s týmto Prospektom ako celkom. Informácie,
ktoré Emitent v tomto článku predkladá investorom na zváženie, ako aj ďalšie informácie uvedené v tomto
Prospekte, by mali byť investormi starostlivo vyhodnotené pred uskutočnením rozhodnutia o investovaní do
Dlhopisov.

Kúpa a držba Dlhopisov sú spojené s množstvom rizík, z ktorých tie, ktoré Emitent považuje za podstatné, sú
uvedené nižšie v tejto časti. V rámci svojej činnosti Emitent čelí viacerým rizikám typickým pre podnikanie v
oblasti práškovej metalurgie. Hlavné riziká, ktoré by podľa názoru Emitenta mohli významne ovplyvniť
podnikanie Emitenta, jeho finančnú situáciu a/alebo výsledky hospodárenia a schopnosť splniť si záväzky
vyplývajúce z Dlhopisov, sú uvedené nižšie. Vedúci manažér samostatne nezisťoval ani nepreveroval pravosť,
aktuálnosť, úplnosť a hodnovernosť údajov o rizikách poskytnutých Emitentom. Vedúci manažér v žiadnom
prípade a žiadnym spôsobom nezodpovedá za presnosť , správnosť a úplnosť rizikových faktorov.

Poradie rizikových faktorov popísaných nižšie nenaznačuje ich význam pre Emitenta, pravdepodobnosť ich
výskytu ani ich potenciálny vplyv na činnosť Emitenta. Ďalšie riziká a neistoty, vrátane tých, o ktorých Emitent
v súčasnej dobe nevie, alebo ktoré považuje za nepodstatné, môžu mať takisto vplyv na jeho podnikanie,
finančnú situáciu alebo hospodárske výsledky. Nasledujúci popis rizikových faktorov nie je vyčerpávajúci,
nenahrádza žiadnu odbornú analýzu alebo údaje uvedené v tomto Prospekte, neobmedzuje akékoľvek práva
alebo záväzky vyplývajúce z tohto Prospektu a v žiadnom prípade nie je akýmkoľvek investičným odporúčaním.

1.1 Rizikové faktory vzťahujúce sa k Emitentovi

Fluktuácia dopytu po produktoch Emitenta, ktorého vývoj závisí na ekonomických a iných faktoroch, ktoré
môžu byť vysoko cyklické, môže mať nepriaznivý vplyv na tržby a hospodárenie Emitenta

Fluktuácia dopytu po výrobkoch Emitenta môže významne ovplyvniť hospodárenie Emitenta a predstavuje
jeden z jeho hlavných rizikových faktorov. Vývoj dopytu po metalurgických výrobkoch v strojárenstve a
obzvlášť automobilovom priemysle môže byť vysoko cyklický. Emitent má najväčší podiel tržieb z výrobkov
pre automobilový priemysel (približne 29 % celkových tržieb), výrobe zámkov a bezpečnostných systémov
(približne 28 % celkových tržieb) a výrobkov pre ropný priemysel (približne 16 % celkových tržieb, vo
všetkých prípadoch k 30. júnu 2016). Hospodárske, technologické a politické zmeny v priemyselných
sektoroch a krajinách, v ktorých Emitent pôsobí, resp. dodáva svoje výrobky, môžu výrazne ovplyvniť dôveru
spotrebiteľov a investorov a môžu mať významný negatívny vplyv na Emitenta a na jeho schopnosť plniť si
svoje záväzky vyplávajúce z Dlhopisov. Cyklickosť môže mať tiež negatívny vplyv na prevádzkové marže
Emitenta. Akýkoľvek pokles dopytu po výrobkoch Emitenta alebo pretrvávajúci slabý dopyt, vrátane dopytu
v automobilovom priemysle, môže mať nepriaznivý vplyv na tržby a hospodárenie Emitenta a na jeho
schopnosť plniť si záväzky vyplývajúce z Dlhopisov.

Emitent je vystavený volatilite marží z dôvodu fluktuácie cien surovín

Emitent využíva pri výrobe rôzne vstupy a suroviny, ktorých ceny sa môžu výrazne meniť, čo môže mať
negatívny vplyv na vývoj ziskových marží Emitenta a jeho prevádzkové výsledky, pričom náklady na
zabezpečovacie operácie môžu spôsobiť Emitentovi dodatočné náklady. Emitent pôsobí v odvetví, ktoré je
energeticky náročné a akékoľvek zvýšenie cien energií môže mať vplyv na finančnú pozíciu Emitenta.
Rovnako nedostatok jednej alebo viacerých surovín, zlyhanie jednotlivých dodávateľov alebo nárast cien môže
mať negatívny vplyv na finančnú pozíciu Emitenta a na jeho schopnosť plniť si svoje záväzky z Dlhopisov.

Konkurencia v sektore

Emitent je na trhoch, na ktorých pôsobí, vystavený konkurencii zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti
práškovej metalurgie, pričom títo konkurenti by mohli lepšie zvládať zmeny na trhoch, mať výhodnejšie
podmienky pri získavaní financií na investície do technológií, v oblasti výskumu a vývoja a podobne. Tieto
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okolnosti môžu spôsobiť, že Emitent nemusí byť v súťaži s konkurentmi úspešný. Neexistuje žiadna záruka, že 
sa Emitentovi podarí čeliť konkurencii, udržať si existujúcich zákazníkov a podiel na trhu, čo sa môže 
negatívne prejaviť na výsledkoch jeho hospodárenia, prípadne na jeho schopnosti plniť si záväzky vyplývajúce 
z Dlhopisov. 

Zmena trhových podmienok môže negatívne ovplyvniť hospodárenie Emitenta 

Emitent pôsobí na rôznych, najmä zahraničných trhoch. Toto trhové prostredie sa neustále mení a vyvíja. Na 
jednotlivé lokálne, resp. aj globálne trhy, silne pôsobia rôzne makroekonomické faktory, akými sú 
hospodársky rast, dopady globálnej ekonomickej krízy, ekonomické, politické a legislatívne zmeny, vývoj 
inflácie a úrokových sadzieb a podobne. Emitent nemôže poskytnúť žiadne záruky, že vývoj týchto trhov 
a podmienky na nich sa budú v budúcnosti vyvíjať priaznivo, čo sa môže prejaviť zhoršením výsledkov 
hospodárenia Emitenta. 

Riziko obchodných partnerov 

Finančná výkonnosť Emitenta je ovplyvňovaná aj bonitou a výkonnosťou (schopnosťou plniť dodávky v 
dohodnutej kvalite a množstve a platobnou disciplínou) obchodných partnerov, a to ako na strane dodávateľov, 
tak aj odberateľov. V súlade s trhovým štandardom Emitent využíva bežné trhové nástroje s cieľom zabezpečiť 
kvalitu dodávok a svoje pohľadávky, ako sú starostlivý výber dodávateľov, zmluvné pokuty, hotovostná 
zábezpeka, banková garancia alebo garancia materskej spoločnosti v prípade, že odberateľ je členom bonitnej 
skupiny. Napriek všetkým opatreniam, neschopnosť dodávateľov poskytnúť ich plnenie v požadovanom čase, 
množstve a kvalite a tiež neschopnosť odberateľov uhrádzať platby včas môže nepriaznivo ovplyvniť finančnú 
situáciu, finančnú výkonnosť a finančné vyhliadky Emitenta. 

Podobne iné zlyhanie obchodného partnera alebo strata jedného alebo viacerých veľkých obchodných 
partnerov Emitenta, napríklad z dôvodu presunu ich prevádzok na geograficky vzdialenejšie miesto, môže mať 
negatívny vplyv na finančnú pozíciu Emitenta a na jeho schopnosť plniť si svoje záväzky z Dlhopisov. 

Riziko zlyhania informačných systémov 

Informačné a komunikačné technológie majú významnú úlohu v podnikaní Emitenta. Emitent prevádzkuje 
sofistikované informačné systémy (ako napr. servery, siete, aplikácie a databázy), ktoré sú nevyhnutné pre jeho 
každodenné operácie a podnikanie. Porucha alebo nesprávne fungovanie niektorého z týchto systémov môže 
mať negatívny dopad na Emitenta. Existuje riziko, že môže dôjsť k neautorizovanému prístupu k údajom 
Emitenta tretími osobami a zneužitiu týchto údajov, čo môže viesť k porušeniu obchodného tajomstva a môže 
tiež viesť k porušeniu právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. Vzhľadom na tieto 
skutočnosti nesprávne fungovanie, zneužitie alebo neautorizovaný prístup k takýmto informačným systémom 
Emitenta by mohli mať nepriaznivý vplyv na jeho prevádzkovú činnosť, finančnú výkonnosť a finančné 
vyhliadky. 

Emitent pri svojej činnosti využíva veľké množstvo finančných, účtovných a iných dát. Pri ich spracovávaní 
a triedení využíva rôzne operačné systémy a databázy, pri ktorých nie je možné vylúčiť riziko poruchy alebo 
zlyhania systému a podobne. Napriek tomu, že Emitent implementoval opatrenia k zamedzeniu týchto, ako aj 
ďalších operačných rizík, nie je vylúčené, že v budúcnosti bude dochádzať k takýmto javom a Emitent  v ich 
dôsledku utrpí straty. 

Riziko očakávaného rastu Emitenta 

Emitent od začiatku svojej činnosti významne zvýšil objem svojich obchodných aktivít a tiež úspešne 
expandoval na viaceré zahraničné trhy. Emitent má v úmysle ďalej rozširovať oblasť svojho pôsobenia 
a  zvýšiť objem svojich aktivít. Vstup na nové trhy a diverzifikácia portfólia sú vždy spojené s rizikom 
nenaplnenia stanovenej obchodnej stratégie a nedosiahnutia očakávaného nárastu. Takéto zlyhania môžu 
negatívne ovplyvniť hospodárenie Emitenta. 
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Medzinárodná expanzia je spojená s  nárastom počtu zamestnancov a zvýšenou komplexnosťou skupinových 
procesov. Existuje riziko, že podnikateľský model, súčasná organizačná štruktúra a interné systémy nemusia 
takúto expanziu efektívnym spôsobom podporovať, čo sa môže nepriaznivo odraziť na finančných výsledkoch 
Emitenta. 

Zložité makroekonomické podmienky a podmienky na finančnom trhu, vrátane Eurozóny, môžu mať 
podstatný nepriaznivý vplyv na podnikanie Emitenta, jeho finančnú kondíciu, výsledky jeho činnosti a jeho 
vyhliadky 

Hospodárske výsledky Emitenta sú ovplyvnené globálnou ekonomickou a finančnou krízou vo svete, a tiež 
ekonomickým vývojom v Slovenskej republike. Nemožno vylúčiť, že prípadný negatívny vývoj ekonomickej 
a finančnej situácie v Slovenskej republike, v krajinách Európskej únie a v krajinách, kam Emitent exportuje 
svoje výrobky (pričom vyhliadky v krátkodobom a strednodobom horizonte zostávajú zložité a podliehajú 
značnej neistote) nebudú mať výrazný negatívny vplyv na hospodárske výsledky Emitenta. K 30. júnu 2016 
Emitent realizoval 67 % svojich tržieb v krajinách EÚ. 33 % tržieb pochádzalo z krajín mimo EÚ, 
predovšetkým USA, Číny, Indie, Mexika, Brazílie a Izraela.  

23. júna 2016 sa v Spojenom kráľovstve konalo referendum ohľadom členstva Spojeného kráľovstva v 
Európskej únii, v ktorom Spojené kráľovstvo hlasovalo za vystúpenie z Európskej únie. V nadväznosti na 
výsledok referenda vzniklo mnoho otázok ohľadom nejasného budúceho vzťahu Spojeného kráľovstva a 
Európskej únie. Negociácia podmienok vystúpenia Spojeného kráľovstva potrvá pravdepodobne niekoľko 
rokov. Pokiaľ podmienky a čas výstupu Spojeného kráľovstva z Európskej únie nebudú bližšie stanovené, nie 
je možné určiť dopad referenda, výstupu Spojeného kráľovstva z Európskej únie a/alebo ďalších možných 
súvisiacich záležitostí na podnikanie Emitenta, a teda jeho schopnosť včas splniť záväzky z Dlhopisov. 

Odchod akejkoľvek inej krajiny z Eurozóny by mohol mať nepredvídateľné dôsledky na finančný systém a na 
širšiu ekonomiku, ako aj na obchodnú činnosť Emitenta. 

Politické, ekonomické a legislatívne riziká krajín pôsobenia Emitenta 

V súvislosti s činnosťou Emitenta mimo územia Slovenskej republiky a mimo územia EÚ existuje riziko, že 
zmenou politických pomerov, ako aj prípadnou zmenou podnikateľského, ekonomického a legislatívneho 
prostredia krajiny pôsobenia, resp. z dôvodu rozdielneho legislatívneho a podnikateľského prostredia rôznych 
krajín, v ktorých Emitent pôsobí, vrátane protimonopolného práva a práva v oblasti hospodárskej súťaže, by 
mohol Emitent zaznamenať straty, resp. nepredvídateľné náklady, ktoré by mohli v značnej miere ovplyvniť 
jeho hospodárske výsledky. 

Právne, regulačné a daňové riziko 

Nemožno vylúčiť riziko podania šikanóznych návrhov, vrátane návrhov na vyhlásenie konkurzu na majetok 
Emitenta. Aj keď slovenské právo obsahuje mechanizmy ochrany pred takýmito neopodstatnenými návrhmi, 
nemožno vylúčiť nepriaznivý dopad takýchto návrhov na Emitenta, predovšetkým na jeho oprávnenia nakladať 
s vlastným majetkom, čo by mohlo mať nepriaznivý dopad na schopnosť Emitent včas splniť svoje záväzky z 
Dlhopisov. Rovnako  právne, regulačné a daňové prostredie na Slovensku je predmetom zmien a zákony 
nemusia byť vždy uplatňované súdmi a orgánmi verejnej moci jednotne. Zmeny zákonov alebo zmeny ich 
interpretácie môžu v budúcnosti nepriaznivo ovplyvniť prevádzkovú činnosť a finančné vyhliadky Emitenta 
a jeho schopnosť plniť si svoje záväzky vyplývajúce z Dlhopisov. 

Napriek skutočnosti, že Emitent si v zmysle platných právnych predpisov plní všetky daňové povinnosti 
vrátane povinnosti podať daňové priznanie, ktoré vychádza z účtovníctva Emitenta, ktoré verne a pravdivo 
zobrazuje ekonomickú situáciu Emitenta, existuje riziko, že príslušný daňový úrad alebo akýkoľvek 
zodpovedný orgán môže na základe svojho posúdenia daňovej povinnosti Emitenta uvaliť na neho dodatočnú 
daňovú povinnosť. 
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Právny poriadok Slovenskej republiky a ďalších štátov, kde Emitent pôsobí, sa naďalej vyvíja, čo môže 
vytvárať neisté prostredie pre investície a obchodné aktivity 

Právna infraštruktúra a vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike, ale tiež v iných štátoch, v ktorých 
Emitent pôsobí (najmä Čína, India alebo Brazília) je v porovnaní s niektorými západoeurópskymi krajinami na 
nižšej úrovni. V niektorých prípadoch nie je možné dosiahnuť nápravu v rámci vymáhania zmluvných alebo 
iných práv súdnymi prostriedkami včas alebo vôbec. Nedostatok právnej istoty alebo neschopnosť dosiahnuť 
efektívnu zákonnú nápravu včas, resp. vôbec, môžu mať podstatný nepriaznivý vplyv na obchodné aktivity, 
prevádzkové výsledky alebo finančné postavenie Emitenta. Investori by si mali byť vedomí toho, že v 
Slovenskej republike môže byť menej sudcov, ktorí sa špecializujú na komplexné záležitosti, ako napríklad 
investície do cenných papierov, v porovnaní s počtom sudcov v západoeurópskych krajinách. Preto môžu byť 
záležitosti uplatnené pred súdmi v Slovenskej republike predmetom prieťahov a je možné, že nebudú vedené 
spôsobom podobným spôsobu vo vyspelejších právnych systémoch, čo následne môže viest’ k prieťahom v 
konaní alebo stratám z investícií. 

Súlad s príslušnou legislatívou 

Prevádzka výrobného závodu je spojená s dodržiavaním veľkého množstva zákonov, pravidiel, predpisov 
a podmienok, ktorých dodržiavanie môže byť po administratívnej a technickej stránke značne náročné. 
Nesplnenie alebo porušenie akýchkoľvek požiadaviek môže viesť k sankciám, ktoré môžu mať negatívny 
vplyv na hospodárenie Emitenta. 

Emitent je vystavený prevádzkovému riziku  

Emitent je vystavený prevádzkovému riziku, ktoré súvisí s výrobou produktov. Tieto riziká zahŕňajú 
potenciálne zranenia osôb, poškodenie majetku alebo environmentálnu kontamináciu a môžu spôsobiť 
prerušenie alebo zastavenie výroby v dotknutých zariadeniach a mať za následok vznik povinnosti nahradiť 
škodu. Tieto skutočnosti môžu mať negatívny vplyv na prevádzkové výsledky Emitenta. 

Výroba produktov Emitenta môže byť ovplyvnená mimoriadnymi udalosťami, vrátane problémov v dodávkach 
surovín, pracovných sporov, škôd na životnom prostredí alebo iných v súčasnosti nepredvídateľných okolností. 
Obmedzenia alebo výpadky vo výrobe môžu viesť k neschopnosti Emitenta včas splniť dohodnuté dodávky, čo 
môže mať negatívny vplyv na finančnú pozíciu Emitenta a na jeho schopnosť plniť si svoje záväzky 
z Dlhopisov. 

Prípadné záväzky Emitenta vyplávajúce z pracovných úrazov alebo iných zdravotných rizík môžu mať tiež 
negatívny vplyv na finančnú pozíciu Emitenta. 

Riziko týkajúce sa životného prostredia 

Akákoľvek kontaminácia životného prostredia spôsobená nebezpečnými materiálmi alebo škody na majetku 
spôsobené Emitentom alebo akékoľvek zmeny v legislatíve, prísnejšie predpisy týkajúce sa životného 
prostredia alebo iné environmentálne riziká a záväzky v oblasti výroby, vrátane potenciálnych 
environmentálnych záväzkov, ktoré by mohli prejsť na Emitenta od predchádzajúcich majiteľov výrobných 
závodov Emitenta, ktoré môžu byť značné, môžu mať negatívny vplyv na finančnú pozíciu Emitenta a na jeho 
schopnosť plniť si svoje záväzky z Dlhopisov. 

Emitent si je vedomý záväzku ochrany životného prostredia a sociálnej zodpovednosti pri svojom podnikaní. 
Porušenie dobrovoľných záväzkov Emitenta alebo právnych predpisov predstavuje reputačné riziko a môže 
predstavovať operačné alebo strategické riziko. 

Chyby produktov môžu mať negatívny vplyv na Emitenta 

Výroba produktov Emitenta vyžaduje vysokú úroveň odborných znalostí, presnosť a prísne dodržiavanie 
výrobných postupov a inžinierstva. Akákoľvek chyba vo výrobe, dizajne, nepresnosť výrobkov, zložení 
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komponentov, ako aj použitého materiálu, alebo iné chyby môžu mať za následok spôsobenie škody a vznik 
nároku na náhradu škody voči Emitentovi. Nepresnosť komponentov dodávaných Emitentom, ktoré sú ďalej 
využívané zákazníkmi Emitenta môžu spôsobiť nepoužiteľnosť alebo nefunkčnosť konečného produktu. 
Prípadná výmena chybných komponentov alebo dokonca zastavenie predaja konečného produktu môže 
spôsobiť pre Emitenta dodatočné nepredvídateľné náklady, čo môže mať negatívny vplyv na Emitenta a jeho 
schopnosť plniť si svoje záväzky vyplývajúce z Dlhopisov. 

Technický vývoj a zavádzanie nových technológii môžu spôsobiť, že produkty Emitenta prestanú byť 
konkurencieschopné 

Technický vývoj a nové technológie sa neustále menia, čo vyžaduje, aby Emitent venoval veľkú pozornosť 
a úsilie vývoju nových produktov. Úspech vývojových aktivít Emitenta však nie je možné garantovať, preto 
existuje riziko, že napriek vynaloženým nákladom nebude Emitent v tejto oblasti úspešný, nebude schopný 
vyvíjať nové produkty a technológie a jeho produkty v súčasnej podobe nebudú potrebné, čo môže zhoršiť 
postavenie Emitenta na trhu a mať významný negatívny vplyv na Emitenta a jeho schopnosť plniť si svoje 
záväzky vyplývajúce z Dlhopisov. 

Riziko zvýšenia plánovaných prevádzkových a iných nákladov 

V rámci svojej stratégie Emitent predpokladá, že v budúcom období bude realizovať plánované projekty 
s predpokladanou výškou nákladov. V súvislosti s neustálym zvyšovaním cien vstupov nie je možné zaručiť, 
že v budúcom období Emitent plánované projekty zrealizuje v rozsahu plánovaných nákladov. 

Riziko nerealizovania plánovaných projektov 

V rámci svojej stratégie Emitent predpokladá, že v budúcom období bude realizovať plánované projekty. 
Napriek doterajšiemu priaznivému vývoju v tejto oblasti nie je možné zaručiť, že v budúcom období Emitent 
plánované projekty zrealizuje v rozsahu a za podmienok, ktoré boli naplánované. 

Riziko týkajúce sa práv duševného vlastníctva 

Ochranné známky, patenty a obchodné tajomstvo najmä v oblasti výroby a iné práva duševného vlastníctva 
v oblasti výrobkov, vývoja a výrobných procesu majú pre Emitenta značný význam. Efektívna ochrana 
duševného vlastníctva alebo obchodného tajomstva môže byť časovo aj finančne veľmi náročná a ich zneužitie 
môže mať negatívny vplyv na hospodárenie Emitenta a jeho schopnosť plniť si svoje záväzky vyplývajúce 
z Dlhopisov.  

Zároveň môžu byť voči Emitentovi vznesené nároky týkajúce sa porušenie práva duševného vlastníctva, napr. 
v oblasti výroby, pričom porušenie práv tretích strán v tejto oblasti môže mať negatívny vplyv na Emitenta 
jeho schopnosť plniť si svoje záväzky vyplývajúce z Dlhopisov. 

Existujúce poistenie nemusí byť dostatočné 

Poistenie Emitenta vzťahujúce sa na rôzne riziká nemusí byť dostatočné a nemusí pokrývať všetky potenciálne 
oblasti rizika, čo môže mať v prípade akejkoľvek poistnej udalosti negatívny vplyv na schopnosť Emitenta 
plniť si svoje záväzky vyplývajúce z Dlhopisov. 

Emitent nemá rating 

Emitentovi do dátumu vyhotovenia tohto Prospektu nebol udelený rating žiadnou ratingovou agentúrou. Nie je 
možné vylúčiť, že Emitent nebude v budúcnosti čeliť vyšším nákladom, resp. horším podmienkam pri 
získavaní externých zdrojov financovania svojich potrieb v porovnaní so subjektmi na trhu, ktorým bol rating 
udelený. Emitent k dátumu vyhotovenia tohto Prospektu nezamýšľa požiadať o udelenie ratingu. 
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Riziko likvidity 

Riziko likvidity vo vzťahu k Emitentovi je spojené so schopnosťou Emitenta včas splácať svoje záväzky. 
Zlyhanie Emitenta v tejto oblasti môže mať nepriaznivý vplyv na schopnosť Emitenta splácať záväzky 
z Dlhopisov. Riziko likvidity vo vzťahu k Emitentovi sa môže tiež vyskytnúť v prípade významného 
negatívneho trhového trendu alebo v prípade vzniku nepredvídanej skutočnosti, ktorá spôsobí neschopnosť 
Emitenta včas splácať svoje záväzky alebo neschopnosť speňažiť svoje aktíva za primeranú cenu v 
primeranom časovom rozpätí. 

Kreditné riziko 

Kreditné riziko predstavuje riziko, že Emitent nebude schopný zabezpečiť dostatok zdrojov na splácanie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov. Uvedená skutočnosť môže byť spôsobená zlou platobnou 
disciplínou obchodných partnerov, kedy dlžníci Emitenta riadne a včas neuhradia svoje záväzky voči 
Emitentovi. Emitent si nebude vytvárať pre účely plnenia záväzkov v súvislosti s Dlhopismi žiadne špeciálne 
umorovacie fondy. 

Riziko výmenných kurzov 

Emitent je vystavený riziku výmenných kurzov, nakoľko pri realizácii projektov môžu byť investičné náklady 
kalkulované v inej mene ako výnosy Emitenta, čo môže spôsobiť dodatočné zvýšenie nákladov Emitenta. 
Tržby Emitenta v USD tvoria približne 14 % z celkového objemu tržieb a aj napriek skutočnosti, že Emitent 
nakupuje vo veľkom množstve materiál z USA a má tak zabezpečený prirodzený hedging, môže byť vystavený 
riziku výmenných kurzov, čo môže spôsobiť zvýšenie nákladov Emitenta. Vzhľadom na skutočnosť, že 
Emitent v roku 2014 vydal dlhopisy v celkovom objeme 20 miliónov CZK so splatnosťou v roku 2018, 
v súvislosti so splatnosťou výnosov a menovitej hodnoty dlhopisov môže byť vystavený vzhľadom na 
výmenné kurzy zvýšeným nákladom.  

Riziko rastu úrokových mier 

Emitent je vystavený riziku rastu úrokových mier, nakoľko na realizáciu svojich projektov využíva aj externé 
formy financovania, čo môže spôsobiť dodatočné zvýšenie nákladov Emitenta. 

Riziko závislosti na externom financovaní a riziko refinancovania 

Pri financovaní svojich investičných aktivít je Emitent závislý od externého financovania, ktoré môže, 
s ohľadom na situáciu na kapitálových a úverových trhoch, byť získané za horších podmienok ako Emitent 
predpokladá, čo môže negatívne ovplyvniť výsledky hospodárenia Emitenta a jeho schopnosť plniť si svoje 
záväzky vyplývajúce z Dlhopisov. K 30. júnu 2016 bol celkový objem nesplatených bankových úverov, 
vrátane mezanínového úveru, vydaných dlhopisov v CZK a finančných leasingov vo výške približne 
32,8 miliónov EUR. 

V súlade s podmienkami existujúcich úverových zmlúv a súvisiacej zabezpečovacej dokumentácie bolo 
zriadené záložné právo v prospech bankových veriteľov na výraznú časť majetku Emitenta. Ak dôjde k 
porušeniu podmienok existujúcej úverovej zmluvy, bankoví veritelia majú za stanovených podmienok právo 
začať s výkonom záložného práva. Výkon záložného práva by Emitentovi významne obmedzil alebo úplne 
znemožnil dispozíciu s jeho majetkom a mohol by tiež znamenať presmerovanie peňažných tokov od jeho 
odberateľov priamo bankovým veriteľom. Takáto situácia by znamenala výrazné zhoršenie finančnej situácie 
Emitenta a jeho schopnosti plniť záväzky z Dlhopisov. 

Nepriaznivé zmeny vo finančnom sektore môžu spôsobiť, že Emitent nebude schopný zabezpečiť dostatočné 
finančné prostriedky z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov získaných od financujúcich bánk alebo investorov, 
a to za podmienok porovnateľných so súčasnými podmienkami dlhového financovania. Prípadné problémy s 
financovaním by mohli mať tiež závažný vplyv na reputáciu Emitenta na finančných trhoch, čo môže viesť 

 6



PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA 
 

k zhoršeniu prístupu Emitenta k dlhovému financovaniu, zvýšiť jeho cenu alebo nepriaznivo ovplyvniť 
podmienky existujúceho alebo nového dlhového financovania Emitenta. 

Závislosť Emitenta na externých zdrojoch financovania zahŕňa riziká spojené s bonitou finančných partnerov 
(veriteľov) Emitenta, ako aj úrovňou celkového zadlženia Emitenta. Tieto faktory sa môžu prejaviť zhoršením 
prístupu Emitenta k zdrojom financovania a likvidity, a to z dôvodu špecifických problémov finančných 
partnerov Emitenta alebo významných regulačných zmien, ktoré môžu spôsobiť dočasnú nedostupnosť 
hotovostných zdrojov Emitenta uložených na účtoch v bankách alebo úplnú stratu týchto finančných zdrojov. 
V oblasti úverového financovania sa problémy bánk môžu prejaviť zmenou v úverovej politike, neochote 
poskytovať nové úvery alebo nutnosti odpredať časť úverového portfólia, čoho dôsledkom môže byť zmena 
veriteľa Emitenta alebo zhoršenie spoľahlivosti financujúcej inštitúcie poskytujúcej úverové zdroje. Zhoršenie 
kredibility financujúcej inštitúcie počas obdobia čerpania úveru môže spôsobiť nedostupnosť úverových 
prostriedkov pre Emitenta a v niektorých jurisdikciách môže insolvencia financujúcej banky viesť k vyhláseniu 
predčasnej splatnosti úverov. Úroveň zadlženia Emitenta môže dosiahnuť úroveň, ktorá bude vnímaná 
finančnými partnermi a investormi ako príliš vysoká, čo by znamenalo obmedzenie ochoty finančných 
partnerov a investorov poskytovať Emitentovi nové zdroje financovania. Pri takejto vysokej úrovni zadlženia 
nemusí tvorba hotovostných zdrojov Emitenta postačovať na plnenie jeho peňažných záväzkov, čo môže mať 
významný nepriaznivý dopad na celkovú finančnú situáciu Emitenta a jeho schopnosť plniť si svoje záväzky 
vyplývajúce z Dlhopisov.  

Riziko spojené s prípravou finančných a účtovných informácií 

Vzhľadom na komplexnosť procesov sprevádzajúcich prípravu účtovnej závierky existuje riziko chybnej 
interpretácie účtovných štandardov, postupov a zásad, chybného úsudku pri stanovovaní účtovných odhadov, 
chybnej interpretácie transakcií nerutinnej povahy a tiež riziko administratívnej chyby alebo omylu, 
úmyselného podvodného konania zamestnancov Emitenta alebo zlyhania systému vnútornej kontroly, v 
dôsledku ktorých sa môžu vyskytnúť chybné výpočty alebo opomenutie alebo nesprávne zaznamenanie alebo 
zaradenie niektorých účtovných prípadov. Emitent tiež nepoužíva medzinárodné účtovné štandardy pre 
finančné výkazníctvo (IFRS) a jeho audítormi nie je žiadna z renomovaných medzinárodných spoločností. 
Všetky tieto okolnosti môžu spôsobiť, že zverejnené finančné výkazy neodrážajú skutočnosť, pričom chyba 
môže, ale nemusí byť neskôr odhalená a zverejnená. Napriek faktu, že ročná účtovná závierka je auditovaná, z 
povahy auditu a audítorských procedúr vyplýva, že niektoré chyby môžu zostať neodhalené, čo môže mať za 
následok vykázanie a prezentáciu nesprávnych údajov v rámci účtovnej závierky Emitenta. Toto riziko bude 
zvýšené pri polročnej účtovnej závierke Emitenta, ktorá nebude overovaná nezávislým audítorom. 

Riziko straty významných zamestnancov a schopnosti nájsť a udržať si kvalifikovaných zamestnancov 

Kvalita manažmentu je podstatná pre stanovenie a plnenie strategických cieľov Emitenta. Schopnosť Emitenta 
identifikovať potenciál rastu a úspešne implementovať zvolenú stratégiu závisí aj od schopnosti udržať si 
súčasných zamestnancov a získať nových zamestnancov. Odchody manažérov alebo kľúčových zamestnancov 
by sa mohli negatívne premietnuť do obchodných aktivít, finančného postavenia a hospodárskeho výsledku 
Emitenta, čo by mohlo negatívne ovplyvniť schopnosť Emitenta plniť si záväzky vyplývajúce z  Dlhopisov. 

Riziko súdnych sporov 

Emitent v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti o schválenie tohto Prospektu Národnej banke Slovenska 
nie je, nebol, ani si nie je vedomý, že bude účastníkom akýchkoľvek vládnych, súdnych alebo arbitrážnych 
konaní, ktoré by mohli mať alebo mali v nedávnej minulosti významný vplyv na jeho finančnú situáciu alebo 
ziskovosť. Nie je však možné vylúčiť, že v budúcnosti nebude Emitent účastníkom akýchkoľvek súdnych 
sporov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho hospodárske výsledky.  

 7



PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA 
 

Riziko zmeny akcionárskej štruktúry Emitenta 

Napriek tomu, že akcionári Emitenta neplánujú zmeny v akcionárskej štruktúre, nie je možné vylúčiť, že 
k takejto zmene nedôjde, čím môže dôjsť k zmene kontroly a úprave stratégie Emitenta, čo môže mať vplyv na 
plnenie záväzkov Emitenta v súvislosti s ním vydanými Dlhopismi. 

Záujmy spoločníkov sa môžu líšiť od záujmov Majiteľov Dlhopisov 

Nemožno vylúčiť, že v budúcnosti spoločníci Emitenta začnú podnikať kroky (fúzie, akvizície, rozdelenie 
zisku, predaj aktív, atď.), ktoré môžu byť vedené so zreteľom na ich prospech skôr ako v prospech Majiteľov 
Dlhopisov. Také zmeny môžu mať negatívny vplyv na finančnú a hospodársku situáciu Emitenta, jeho 
podnikateľskú činnosť a schopnosť splniť záväzky z Dlhopisov. 

1.2 Rizikové faktory vzťahujúce sa k Dlhopisom 

Všeobecné riziká spojené s Dlhopismi 

Potenciálny investor do Dlhopisov si musí sám podľa svojich pomerov určiť vhodnosť investície do 
Dlhopisov. Každý investor by mal predovšetkým: 

(i) mať dostatočné znalosti a skúsenosti na účelné ocenenie Dlhopisov, posúdenie výhod a rizík 
investície do Dlhopisov a zhodnotenie informácií obsiahnutých v tomto Prospekte, jeho prípadných 
dodatkoch (nech už sú tieto informácie uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch priamo alebo 
odkazom); 

(ii) mať znalosti o primeraných analytických nástrojoch na ocenenie investícií do Dlhopisov a mať k nim 
prístup a byť schopný posúdiť vplyv investícií do Dlhopisov na svoju finančnú situáciu a/alebo na 
svoje celkové investičné portfólio, a to vždy v kontexte svojej konkrétnej finančnej situácie; 

(iii) mať dostatočné finančné prostriedky a likviditu na to, aby bol pripravený niesť všetky riziká spojené s 
investíciami do Dlhopisov, vrátane možného kolísania hodnoty Dlhopisov; 

(iv) úplne rozumieť podmienkam Dlhopisov a tomuto Prospektu a byť oboznámený so správaním či 
vývojom akéhokoľvek príslušného ukazovateľa alebo finančného trhu; 

(v) byť schopný oceniť (buď sám alebo s pomocou finančného poradcu) možné scenáre ďalšieho vývoja 
ekonomiky, úrokových sadzieb alebo iných faktorov, ktoré môžu mať vplyv na jeho investíciu a na 
jeho schopnosť niesť možné riziká. 

Riziko nesplatenia 

Za určitých okolností môže dôjsť k tomu, že Emitent nebude schopný vyplácať istinu alebo úroky z Dlhopisov. 
V takom prípade hodnota Dlhopisov môže byť pre Majiteľov Dlhopisov pri ich odkúpení nižšia ako výška ich 
pôvodnej investície, a za určitých okolností môže byť hodnota Dlhopisov aj nula. 

Riziko pevne určenej úrokovej sadzby 

Hodnota Dlhopisov môže klesnúť z dôvodu celkového poklesu trhu s dlhovými cennými papiermi. Majiteľ 
Dlhopisu s pevnou úrokovou sadzbou je tiež vystavený riziku poklesu ceny takéhoto Dlhopisu v dôsledku 
zmeny trhových úrokových sadzieb. Zatiaľ čo nominálna úroková sadzba Dlhopisov je po dobu existencie 
Dlhopisov fixná, aktuálna úroková sadzba na kapitálovom trhu (pre účely tohto odseku ďalej len trhová 
úroková sadzba) sa mení. So zmenou trhovej úrokovej sadzby sa tiež mení hodnota Dlhopisu s pevnou 
úrokovou sadzbou, ale v opačnom smere. Ak sa teda trhová úroková sadzba zvýši, hodnota Dlhopisu s pevnou 
úrokovou sadzbou spravidla klesne na úroveň, kedy výnos takého Dlhopisu je približne rovný trhovej úrokovej 
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sadzbe. Ak sa trhová úroková sadzba naopak zníži, hodnota Dlhopisu s pevnou úrokovou sadzbou sa spravidla 
zvýši na úroveň, kedy výnos takého Dlhopisu je približne rovný trhovej úrokovej sadzbe. 

Riziko likvidity 

Emitent má v úmysle požiadať o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB, ale 
skutočnosť, že Dlhopisy môžu byť obchodované na regulovanom voľnom trhu, nemusí viesť k vyššej likvidite 
Dlhopisov. Na nelikvidnom trhu nemusí byť možné kedykoľvek predať Dlhopisy za adekvátnu trhovú cenu. 
Emitent sa nezaviazal na spätný odkup Dlhopisov od Majiteľov Dlhopisov, t.j. likvidita nebude zabezpečovaná 
Emitentom. Žiadna dohoda o podpore likvidity nebola uzavretá ani s Vedúcim manažérom. 

Riziko inflácie 

Dlhopisy neobsahujú protiinflačnú doložku a reálna hodnota investície do Dlhopisov môže klesať zároveň s 
tým, ako inflácia znižuje hodnotu meny. Inflácia tiež spôsobuje pokles reálneho výnosu z Dlhopisov. Ak výška 
inflácie prekročí výšku nominálnych výnosov z Dlhopisov, hodnota reálnych výnosov z Dlhopisov bude 
negatívna. 

Riziko podriadenosti spriaznených záväzkov v konkurze alebo reštrukturalizácii 

Podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len Zákon o konkurze), akýkoľvek záväzok Emitenta, ktorého veriteľom je alebo 
kedykoľvek počas jeho existencie bola osoba, ktorá je alebo bola spriaznenou osobou Emitenta vo význame 
podľa § 9 Zákona o konkurze (ďalej len Spriaznený záväzok) (i) bude v konkurze na majetok Emitenta 
vedenom v Slovenskej republike automaticky na základe zákona podriadený všetkým ostatným 
nepodriadeným záväzkom Emitenta a takýto Spriaznený záväzok nebude uspokojený skôr ako budú 
uspokojené všetky ostatné nepodriadené záväzky Emitenta voči veriteľom, ktorí si svoje pohľadávky prihlásili 
do konkurzu na majetok Emitenta; (ii) v reštrukturalizácii Emitenta nemôže byť uspokojený rovnakým alebo 
lepším spôsobom ako akýkoľvek iný nepodriadený záväzok Emitenta voči veriteľom, ktorí si svoje 
pohľadávky prihlásili do reštrukturalizácie Emitenta. Vzhľadom na znenie Zákona o konkurze, uvedené môže 
znamenať, že veriteľom Spriazneného záväzku sa môže stať aj Majiteľ Dlhopisu, ktorý sám nie je spriaznený 
s Emitentom, ak nadobudne Dlhopis, ktorý kedykoľvek v minulosti bol vo vlastníctve osoby spriaznenej 
s Emitentom. Uvedené však neplatí pre pohľadávky veriteľa, ktorý nie je spriaznený s Emitentom a v čase 
nadobudnutia spriaznenej pohľadávky nevedel a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol vedieť, že 
nadobúda spriaznenú pohľadávku. Predpokladá sa, že veriteľ pohľadávky z Dlhopisu nadobudnutej na základe 
obchodu na regulovanom trhu, mnohostrannom obchodnom systéme alebo obdobnom zahraničnom 
organizovanom trhu, o spriaznenosti pohľadávky nevedel. 

Riziko spojené s výkyvmi na trhoch s finančnými nástrojmi v regióne 

Ako výsledok reakcií medzinárodných investorov na udalosti na trhu jedného štátu alebo skupiny štátov sa 
môže prejaviť ,,efekt nákazy“, počas ktorého sa celý región alebo skupina investícii ocitne v nepriazni 
medzinárodných investorov. Trh s finančnými nástrojmi v Slovenskej republike alebo Slovenská republika 
samotná tak môžu byť vystavené negatívnemu dopadu nepriaznivého hospodárskeho alebo finančného vývoja 
v ostatných európskych štátoch alebo štátoch s podobným hodnotením kreditného rizika ako má Slovenská 
republika. Hospodárstvo Slovenskej republiky vrátane jej finančného trhu, úrovne HDP a zamestnanosti bolo 
nepriaznivo zasiahnuté takýmto efektom nákazy už niekoľkokrát, vrátane nedávnej svetovej hospodárskej 
krízy. Možno očakávať, že podobný vývoj v budúcnosti, napr. v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z 
Európskej únie, krízy na Ukrajine a zhoršených vzťahov s Ruskou federáciou alebo pretrvávania alebo 
prehĺbenia dlhovej krízy v eurozóne, bude mať nepriaznivý vplyv na hospodárstvo a finančný trh Slovenskej 
republiky a tým aj na hodnotu Dlhopisov. 
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Poplatky 

Celková návratnosť investícií do Dlhopisov môže byť ovplyvnená úrovňou poplatkov účtovaných 
sprostredkovateľom kúpy/predaja Dlhopisov alebo účtovaných relevantným zúčtovacím systémom 
používaným investorom.  

Zdanenie 

Investori môžu byť povinní zaplatiť dane alebo iné nároky či poplatky v súlade s právom a zvyklosťami štátu, 
v ktorom dochádza k prevodu Dlhopisov, alebo iného v danej situácii relevantného štátu. V niektorých štátoch 
nemusia byť k dispozícii žiadne oficiálne stanoviská daňových úradov alebo súdne rozhodnutia k finančným 
nástrojom ako sú Dlhopisy. Investori by sa nemali pri nadobudnutí, predaji či splatení Dlhopisov spoliehať na 
stručné a všeobecné zhrnutie daňových otázok obsiahnutých v tomto Prospekte, ale mali by sa poradiť s 
ohľadom na ich individuálne zdanenie s daňovými poradcami. Prípadné zmeny daňových predpisov môžu 
spôsobiť, že výsledný výnos Dlhopisov bude nižší, než investori pôvodne predpokladali alebo že investorovi 
môže byť pri predaji alebo splatnosti Dlhopisov vyplatená nižšia čiastka, ako pôvodne predpokladal. 

Riziko zrážkovej dane 

Výnosy z Dlhopisov v čase vyhotovenia Prospektu nepodliehajú zrážkovej dani s výnimkou výnosov 
vyplácaných daňovníkom, ktorými sú fyzické osoby, daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na 
podnikanie, Fondu národného majetku Slovenskej republiky a NBS. Vzhľadom na časté zmeny daňového 
režimu neexistuje ustálená aplikačná prax. Meniace sa daňové predpisy vytvárajú negatívne vyhliadky na 
predvídateľnosť a stabilitu slovenského daňového prostredia. Nemožno vylúčiť ďalšie zmeny režimu zrážkovej 
dane, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť očakávané výnosy investorov z Dlhopisov.  

Zákonnosť kúpy 

Kúpa Dlhopisov môže byť predmetom obmedzení vyplývajúcich z právnych predpisov ovplyvňujúcich 
platnosť ich nadobudnutia. Potenciálny kupujúci sa nemôže spoliehať na Emitenta ani na Vedúceho manažéra 
v súvislosti s platnosťou nadobudnutia Dlhopisov. 

Zmena práva 

Dlhopisy sú vydávané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky platných ku dňu ich vydania. Zmeny 
právnych predpisov a zmeny súdnej alebo úradnej praxe po dni, ku ktorému bol tento Prospekt vyhotovený, 
môžu mať nepriaznivý vplyv na práva a povinnosti Majiteľov Dlhopisov, ako aj na finančnú situáciu Emitenta, 
a teda na jeho schopnosť riadne a včas splatiť Dlhopisy.  

Menové riziko 

Ak je Dlhopis emitovaný v inej mene, ako je domáca mena Majiteľa Dlhopisu, investícia môže v prípade 
nepriaznivého pohybu výmenného kurzu meny stratiť svoju hodnotu.  

Riziko nepredvídateľnej udalosti tzv. „force majeure“ 

Nepredvídateľná udalosť (napr. prírodná katastrofa, teroristický útok) schopná spôsobiť poruchy na finančných 
trhoch a rýchly pohyb menových kurzov môžu mať vplyv na hodnotu Dlhopisov. Negatívny vplyv takýchto 
udalostí by mohol spôsobiť zníženie návratnosti peňažných prostriedkov investovaných Emitentom, a ohroziť 
tak schopnosť Emitenta splatiť všetky splatné sumy vyplývajúce z Dlhopisov. Ďalej môže byť hodnota 
Dlhopisov a akékoľvek príjmy z nich ovplyvnené globálnou udalosťou (politickej, ekonomickej či inej 
povahy), ku ktorej môže dôjsť aj v inej krajine, než v tej, kde sú Dlhopisy vydané a obchodované. 
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Konflikt záujmov Vedúceho manažéra 

Pri ponuke Dlhopisov môže dôjsť k potenciálnemu konfliktu záujmov Vedúceho manažéra, a to medzi 
záujmom Vedúceho manažéra zabezpečiť predaj Dlhopisov v zmysle Zmluvy o umiestnení Dlhopisov na 
jednej strane a medzi záujmom Vedúceho manažéra poskytovať investičné služby spočívajúce v prijatí a 
postúpení pokynu klienta, vykonaní pokynu klienta na jeho účet alebo poskytovaní investičného poradenstva 
klientom na druhej strane.  

Konfliktný záujem existuje tiež v súvislosti s emisiou Dlhopisov a službami, ktoré Vedúci manažér v tejto 
súvislosti Emitentovi poskytuje, a úverovým financovaním, ktoré Vedúci manažér poskytol Emitentovi ako 
banka (úvery k 30. júnu 2016 vo výške približne 8,9 miliónov EUR). Vedúci manažér zamýšľa v najbližších 
šiestich mesiacoch znížiť expozíciu na Emitenta vo výške do 3,0 milióna EUR, pričom sa nepredpokladá, že na 
toto zníženie budú použité prostriedky získané z emisie Dlhopisov. 
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2. ÚDAJE O EMITENTOVI 

2.1 Zodpovedné osoby a vyhlásenie zodpovedných osôb 

Osobou zodpovednou za informácie uvedené v článku 2 „Údaje o Emitentovi“ Prospektu je Emitent – 
spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, Slovenská 
republika, IČO: 36 017 205, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, 
vložka číslo: 4101/S, v mene ktorej koná konateľ Artur Gevorkyan. Podpis konajúcej osoby je uvedený 
v článku 3.1. 

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje 
obsiahnuté v článku 2 „Údaje o Emitentovi“ Prospektu v súlade so skutočnosťou a že neboli opomenuté žiadne 
skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť alebo zmeniť ich význam. 

2.2 Zákonní audítori 

(a) Audítori Emitenta za obdobie, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie 

Individuálne účtovné závierky Emitenta za rok končiaci 31. decembra 2015 a za rok končiaci 31. decembra 
2014, obe zostavené v súlade so Slovenskými účtovnými štandardami, overil Ing. Milan Peťko, audítor, 
so sídlom Na Motyčinách 10, 974 05 Banská Bystrica, ktorý je zapísaný ako člen Slovenskej komory 
audítorov a je držiteľom osvedčenia – licencie SKAU č. 387.  

Výroky audítora k vyššie uvedeným účtovným závierkam boli bez výhrad. 

(b) Zmeny audítorov počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie 

V priebehu účtovného obdobia, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie v zmysle vyššie 
uvedených účtovných závierok Emitenta, nedošlo k zmene audítora zodpovedného za overenie účtovnej 
závierky. 

2.3 Vybrané finančné informácie týkajúce sa Emitenta 

Emitent nemá povinnosť zostavovať konsolidované účtovné závierky a nemá ani povinnosť zostavovať 
účtovné závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS.  

Z tohto dôvodu historické finančné údaje Emitenta pochádzajú z jeho individuálnych auditovaných účtovných 
závierok za rok končiaci 31. decembra 2015 a 31. decembra 2014 zostavených podľa Slovenských účtovných 
štandardov. Predbežné finančné údaje pochádzajú z priebežných neauditovaných účtovných výkazov Emitenta 
k 30. júnu 2016 a len pre účely porovnávacích údajov tiež k 30. júnu 2015. Oba priebežné účtovné výkazy sú 
zostavené podľa Slovenských účtovných štandardov. 
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Vybrané finančné údaje z uvedených účtovných závierok a výkazov Emitenta sú nasledovné:  
 

Súvaha 

 Za 1. polrok končiaci Za rok končiaci 
v celých EUR 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
 (neauditované) (neauditované) (auditované) (auditované) (auditované) 
      
SPOLU MAJETOK 63 561 856 48 441 861 61 622 121 46 078 264 36 267 375 
Neobežný majetok 42 180 181 32 914 795 42 484 672 31 801 709 26 694 459 
Dlhodobý nehmotný majetok súčet 14 472 617 14 419 778 14 476 485 14 422 531 11 621 506 
Dlhodobý hmotný majetok súčet 25 459 910 16 247 363 25 760 533 15 131 524 12 825 299 
Dlhodobý finančný majetok súčet 2 247 654 2 247 654 2 247 654 2 247 654 2 247 654 
Obežný majetok 21 357 991 15 523 612 19 114 176 14 260 052 9 549 235 
Zásoby súčet 10 774 521 6 670 336 9 155 580 5 535 658 3 692 423 
Krátkodobé pohľadávky súčet 9 214 614 8 215 970 9 919 903 7 398 156 5 792 691 
Finančné účty súčet 1 368 856 637 306 38 693 1 326 238 64 121 
Časové rozlíšenie súčet 23 684 3 454 23 273 16 503 23 681 
      
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A 
ZÁVÄZKY 

63 561 856 48 441 861 61 622 121 46 078 264 36 267 375 

Vlastné imanie 28 026 630 24 160 432 27 548 378 22 527 841 19 208 882 
Základné imanie súčet 13 924 472 13 924 472 13 924 472 13 924 472 11 137 863 
Ostatné kapitálové fondy 11 073 430 6 472 046 11 073 430 6 472 046 6 472 046 
Zákonné rezervné fondy 184 172 143 388 143 388 106 269 69 032 
Výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

1 993 285 1 987 933 1 591 469 1 282 675 785 197 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdanení 

851 271 1 632 593 815 619 742 379 744 744 

Záväzky 34 114 064 24 281 429 32 623 574 23 550 423 17 058 493 
Dlhodobé záväzky  18 185 582 11 906 735 13 423 599 11 361 395 2 992 177 
Dlhodobé bankové úvery 4 672 535 8 720 234 5 018 056 7 997 382 3 699 698 
Krátkodobé záväzky  1 200 452 596 545 2 352 049 1 326 952 2 796 757 
Krátkodobé rezervy 65 451 66 857 65 451 66 857 53 700 
Bežné bankové úvery 9 990 044 2 991 058 11 764 419 2 797 837 7 516 161 
Časové rozlíšenie súčet 1 421 162  1 450 169   

 

Výkaz ziskov a strát 

 Za 1. polrok končiaci Za rok končiaci 
v celých EUR 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
 (neauditované) (neauditované) (auditované) (auditované) (auditované) 

      
Výnosy z hospodárskej činnosti  11 836 009 12 720 020 25 884 502 20 231 771 17 495 741 
Náklady na hospodársku činnosť  10 089 648 10 429 996 22 980 134 17 718 544 15 992 062 
Výsledok hospodárenia z 
hospodárskej činnosti  1 746 361 2 290 024 2 904 368 2 513 227 1 503 679 

      
Výnosy z finančnej činnosti 16 898 43 510 189 212 117 565 1 340 
Náklady na finančnú činnosť 911 987 700 941 1 986 922 1 626 476 502 823 
Výsledok hospodárenia z finančnej 
činnosti  - 895 089 - 657 431 - 1 797 710 - 1 508 911 - 501 483 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 851 272 1 632 593 1 106 658 1 004 316 1 002 196 

Daň z príjmov   291 039 261 937 257 452 
Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdanení 851 272 1 632 593 815 619 742 379 744 744 
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2.4 Rizikové faktory 

Údaje o rizikových faktoroch vo vzťahu k Emitentovi sú uvedené v článku 1 „Rizikové faktory“. 

2.5 Informácie o Emitentovi 

(a) História a vývoj Emitenta 

Emitent bol založený s obchodným menom GEVORKJAN, s.r.o. dňa 16. septembra 1996 podľa slovenského 
práva ako slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným. Emitent vznikol dňa 20. januára 1997 na základe 
zápisu Emitenta v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica. S účinnosťou od 5. novembra 2009 
Emitent zmenil svoje obchodné meno na GEVORKYAN, s. r. o. 

Spoločnosť ako rodinnú firmu založil letecký inžinier Dipl. Ing. Artur Gevorkyan, pôvodom z Arménska. 
Spoločnosť stavia na 50-ročných skúsenostiach dvoch generácií rodiny Gevorkyanovcov v oblasti práškovej 
metalurgie.  

Hlavné míľniky v histórii Emitenta: 

1996 • Založenie rodinnej firmy GEVORKJAN, s.r.o. 

1997 • Firma vlastní prvé stroje 

1999 • Firma vlastní prvé vstrekovacie stroje 

2003 • Vytvorenie vlastnej nástrojárne  

2005 • Vytvorenie úseku tepelného spracovania kovov 

2007 • Vytvorenie úseku CNC opracovania výrobkov 

2010 • Presťahovanie do vlastnej výrobnej haly 

2011 

• Rozšírenie výrobných kapacít 

• Ocenenie „Fabrika roka“ od Fraunhoverského inštitútu a Eximbanky Slovensko za 
progresívny podnikateľský model 

• Zaradenie do rebríčkov Top 250 priemyslu a Top Trend priemyslu 

• Zaradenie do rebríčka 10 najrýchlejšie rastúcich firiem na Slovensku 

2012 

• Rozbehnutie technológie MIM (vstrekovanie kovových práškov), čím spoločnosť ponúkla 
zákazníkom jedinečnú kombináciu technológie PM (prášková metalurgia) a MIM pod jednou 
strechou 

• 3. miesto v ankete „Diamanty slovenského biznisu“ v kategórii „Najdynamickejšie rastúca 
firma stredného Slovenska“ 

• Zaradenie do rebríčkov Top 250 Revue priemyslu a Top Trend priemyslu 

• Ocenenie „Fachmetall QM Kontext Award“ – víťaz súťaže v kategórii „Kvalita“ 

2013 

• Rozvoj MIM technológie, získanie ďalších významných projektov, výrazný progres 
vývojového a konštrukčného strediska R&D a technického zariadenia, schválenie investičnej 
pomoci a dotácií z EÚ 

• 1. miesto v ankete „Diamanty slovenského biznisu“ v kategórii „Najdynamickejšie rastúca 
firma stredného Slovenska“ 

• Zaradenie do rebríčkov Top 250 Revue priemyslu a Top Trend priemyslu 
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• Udelenie hodnotenia „Pečať Spoločensky zodpovedný podnik“ Slovenskou informačnou 
a marketingovou spoločnosťou, a.s. a Národným informačným strediskom Slovenskej 
republiky, a.s. 

2014 • Ocenenie „Inšpiratívny projekt“ v súťaži Via Bona Slovakia v kategórii „Skvelý 
zamestnávateľ“ 

2015 
• Rozšírenie výrobných a skladových kapacít 

• Rozbehnutie technológie HIP (izostatické lisovanie za tepla)  

2016 
• Ocenenie „Národný víťaz za Slovensko“ v rámci European Business Awards, Emitent bude 

reprezentovať Slovenskú republiku v kategórii „Najlepší biznis – obrat do 25 miliónov EUR 
2016/17“ 

(b) Základné údaje o Emitentovi 
 

Obchodné meno: GEVORKYAN, s.r.o. 

Miesto registrácie: Slovenská republika, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: 
Sro, vložka číslo: 4101/S 

IČO: 36 017 205 

Vznik Emitenta: Emitent vznikol dňa 20. januára 1997, zápisom do Obchodného registra 
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/S. 

Doba trvania: Emitent bol založený na dobu  neurčitú. 

Spôsob založenia: Emitent bol založený ako spoločnosť s ručením obmedzeným zakladateľskou 
listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 411/96 zo dňa 16. 
septembra 1996.  

Právna forma a právny 
poriadok: 

Spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa práva Slovenskej 
republiky. 

Sídlo: Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, Slovenská republika 

Telefónne číslo: +421 48 2297 801 

Základné imanie: Základné imanie Emitenta je 13 924 472 EUR a bolo v celom rozsahu splatené. 

Zakladateľská listina: Emitent bol založený zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej 
zápisnice č. NZ 411/96 zo dňa 16. septembra 1996 v zmysle príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka.  

Práva a povinnosti spoločníkov Emitenta sa riadia spoločenskou zmluvou 
Emitenta, ktorá upravuje základné vzťahy v Spoločnosti. Spoločenská zmluva zo 
dňa 8. marca 2016 predstavuje jej posledné znenie. Emitent nemá vydané stanovy 
spoločnosti. 

Predmet činnosti: Emitent je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Predmet 
podnikania Emitenta je uvedený v Článku 3 spoločenskej zmluvy Emitenta. 

Legislatíva, na základe 
ktorej Emitent 
vykonáva svoju činnosť 

Emitent vykonáva svoju činnosť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky, čo 
zahŕňa najmä nasledovné právne predpisy (vždy v platnom znení): 

• Obchodný zákonník; 

• zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník; a 

• zákon č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). 
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(c) Najnovšie a najdôležitejšie udalosti dôležité pre vyhodnotenie solventnosti Emitenta 

Emitent sa počas svojej existencie nikdy neocitol v platobnej neschopnosti.  

V roku 2016 Emitent navýšil svoje dlhodobé bankové úvery prostredníctvom dlhodobého financovania 
vo forme mezanínového financovania poskytnutého jeho menšinovými spoločníkmi JEREMIE Co-Investment 
Fund, s.r.o. a BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
v celkovom objeme 5,5 miliónov EUR. Okrem toho od 31. decembra 2015, teda dátumu, ku ktorému bola 
zostavená posledná auditovaná účtovná závierka Emitenta, nedošlo k významným zmenám vo finančnej alebo 
obchodnej situácii Emitenta, ktoré by boli v podstatnej miere relevantné pre vyhodnotenie platobnej schopnosti 
Emitenta. 

(d) Investície 

V roku 2014 Emitent investoval viac ako 7,4 miliónov EUR na rozšírenie výrobných kapacít, pričom investície 
boli financované prevažne z cudzích zdrojov. V roku 2015 Emitent investoval takmer 13 miliónov EUR do 
prestavby výrobných a skladovacích priestorov a nákupu novej technológie, investície boli financované 
z vlastných a cudzích zdrojov, ako aj z prostriedkov EÚ. Vzhľadom na rozrastajúcu sa výrobu boli najväčším 
problémom Emitenta v predchádzajúcich rokoch nedostatočné výrobné kapacity, čo Emitent riešil 
nahrádzaním starších výrobných strojov za nové.  

V súčasnosti má Emitent k dispozícii strojné zariadenia na najmodernejšej báze v oblasti všetkých technológií, 
ktoré využíva pri svojej výrobe, a to práškovej metalurgie, vstrekovania kovových práškov a izostatického 
lisovania za tepla. V priebehu nasledujúcich štyroch rokov tak Emitent významnejšie investície do novej 
technológie neplánuje a zvýšené investície do najnovších technológií Emitent predpokladá až od roku 2020. 

Ku dňu vyhotovenia Prospektu sa riadiace orgány Emitenta pevne nezaviazali na uskutočnenie žiadnych jeho 
budúcich hlavných investícií, ktoré by boli relevantné vo vzťahu k posúdeniu schopnosti Emitenta splatiť svoje 
záväzky z Dlhopisov.  

2.6 Prehľad podnikateľskej činnosti 

(a) Hlavné činnosti 

Hlavným predmetom činnosti Emitenta je výskum, vývoj a výroba v oblasti práškovej metalurgie. 

Podľa zápisu v obchodnom registri predmet činnosti Emitenta tvorí: 

•  výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied; 

• činnosť v oblasti práškovej metalurgie; 

• výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied; 

• kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti; 

• kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti; 

• sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti; 

• nástrojárstvo; 

• tepelné spracovanie kovov; 

• povrchová úprava kovov; 
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• oprava mechanických častí strojov a zariadení; 

• zváračské práce; 

• konštrukčné práce v oblasti strojárstva. 

Emitent pri výrobe svojich výrobkov požíva rôzne technológie ako práškovú metalurgiu (PM), technológiu 
vstrekovania kovových práškov (MIM) a technológiu izostatického lisovania za tepla (HIP). Prášková 
metalurgia sa používa od 20. rokov 19. storočia na výrobu širokej škály komplikovaných komponentov, 
samomazných ložísk a strihacieho náradia. Zahŕňa výrobu kovových výrobkov z práškov vo forme spekaním 
(sintrovanie). MIM technológia predstavuje vstrekovanie kovových práškov na vstrekolisoch a je rozšírením 
technológie práškovej metalurgie, kde sa omnoho zložitejším sintrovaním spracovávajú výlisky, ktoré sú 
vyrobené podobne ako plasty a obsahujú kombináciu 40 % plastu a 60 % kovu. V posledných desaťročiach sa 
MIM technológia etablovala ako konkurencieschopný výrobný proces pre výrobu malých komponentov, 
ktorých výroba alternatívnymi metódami bola veľmi nákladná. Táto technológia umožňuje vyrábať zložité 
tvary takmer zo všetkých typov materiálov. Komponenty nájdu svoje uplatnenie napríklad v automobilovom a 
chemickom priemysle, leteckom a kozmickom priemysle, v počítačových hardvéroch, kancelárskych 
zariadeniach, bio-medicíne a v zbrojárskom priemysle. Technológia izostatického lisovania za tepla (HIP) bola 
vyvinutá počas minulých desaťročí, ako konkurencieschopný a osvedčený výrobný proces pre produkciu 
zložitých komponentov, vyrobených zo širokej škály kovov alebo keramiky a spĺňajúcich špecifické 
požiadavky. Tieto komponenty sú v súčasnosti používané v mnohých oblastiach priemyslu, ako napríklad 
letecký a kozmický sektor, ropné plošiny alebo energetický a medicínsky priemysel. 

(b) Hlavné trhy 

Emitent pôsobí na trhu v oblasti práškovej metalurgie takmer 20 rokov a v súčasnosti patrí k lídrom v tejto 
oblasti v rámci Európy a k najinovatívnejším spoločnostiam celosvetovo. V súčasnosti poskytuje svoje 
produkty svojim zákazníkom do viac ako 30 krajín sveta. K 30. júnu 2016 Emitent realizoval 67 % svojich 
tržieb v krajinách EÚ a 33 % tržieb pochádzalo z krajín mimo EÚ, predovšetkým z USA, Číny, Indie, Mexika, 
Brazílie a Izraela. 

Emitent je výrobcom rôznych druhov súčiastok pre automobilový, ropný, kozmetický priemysel, ručné 
náradie, zámky, bezpečnostné systémy, zdravotníctvo a klimatizácie. 
 
Štruktúra tržieb Emitenta z predaja vlastných výrobkov a služieb podľa predmetu činností celosvetovo 
 

Oblasť priemyslu 30.6.2016 % 31.12.2015 % 31.12.2014 % 

Ropný priemysel 1 742 230 16,00 3 961 677 19,96 3 879 100 22,68 

Automobilový priemysel 3 114 236 28,60 5 549 735 27,96 4 283 810 25,05 

Klimatizácie 936 449 8,60 1 616 162 8,14 1 332 445 7,79 

Zámkársky priemysel 3 092 458 28,40 5 390 447 27,15 3 951 249 23,11 

Ručné náradie 1 176 005 10,80 2 080 481 10,48 1 775 394 10,38 
Medicína, roboty, 
kozmetika, šijacie stroje, 
atď 

827 559 7,60 1 253 055 6,31 1 878 704 10,99 

Spolu 10 888 938 100,00 19 851 557 100,00 17 100 702 100,00 

Odberatelia Emitenta 

Emitent zabezpečuje odbyt svojich výrobkov na základe zmluvných vzťahov s odberateľmi. 
Najvýznamnejšími odberateľmi Emitenta sú spoločnosť Baker Hughes (USA, výrobky PM pre ropný 
priemysel do USA, Číny a Škótska), skupina ASSA ABLOY Group (Švédsko, výrobky PM pre zámkársky 
priemysel do Švédska, Rumunska, Fínska, Českej republiky, Nemecka, Izraela, Holandska, Španielska, 
Francúzska a Číny), spoločnosť Huf Hülsbeck & Fürst GmBH & Co. KG (Nemecko, výrobky PM pre 
automobilový priemysel do Španielska, Portugalska, Brazílie a Mexika) a skupina Stanley Black & Decker 
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Group (USA, výrobky PM pre oblasť ručného náradia do Talianska, Českej republiky, Francúzska 
a Nemecka).  

Dodávatelia Emitenta 

Medzi najvýznamnejších dodávateľov Emitenta patrí spoločnosť GPM Tools, s.r.o. (ďalej len GPM), ktorú 
ovláda pán Artur Gevorkyan s manželkou, a v ktorej je sám Emitent minoritný spoločník (18 %). GPM je 
hlavným dodávateľom Emitenta (25 % všetkých dodávok), pričom dodáva predovšetkým formy a nástroje na 
základe požiadaviek projekčného oddelenia Emitenta. Medzi ďalších významných dodávateľov Emitenta 
patria spoločnosti Höganäs AB (Švédsko, materiál a farebné kovy), spoločnosť HTMAS s.r.o. (Slovenská 
republika, energie a služby), spoločnosť ACuPowder International, LLC (USA, materiál) a spoločnosť 
Mineralmuhle Leun Rau Gmbh & Co.Kg (Nemecko, materiál). 

Nové produkty Emitenta 

Za posledných 12 mesiacov boli realizované nové projekty a začali dodávky nových súčiastok pre zámkársky 
priemysel a ochranné systémy, a to skupine ASSA ABLOY Group (USA) a jej spoločností v Rumunsku, 
Švédsku, Dánsku, Českej republike, Holandsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. Boli vyvinuté súčiastky do 
špeciálnych zámok na plavárne, do hotelov, golfových ihrísk, a to pre spoločnosti Kaba (Rakúsko), Euro Elzett 
(Maďarsko) a Titan (Slovinsko). Boli ukončené projekty týkajúce sa výrobkov pre záhradnú techniku 
spoločnosti AL-KO (Nemecko) a súčiastok pre spoločnosť Bentley v rámci automobilového priemyslu. 
Zároveň boli ukončené tri nové projekty pre klimatizačné systémy Daikin (Japonsko, Česká republika), projekt 
súčiastok pre automobilový priemysel pre spoločnosť BorgWarner (USA, Taliansko) a dva projekty pre 
kompresory od slovenského zákazníka Embraco Slovakia s.r.o. Bol ukončený veľký projekt na šesť výrobkov 
vrátane montáží pre špeciálne skúšobné zariadenia rakúskej spoločnosti Technoplast. Emitent realizoval 
zákazku pre zákazníka zo spoločnosti Bomo, pre nové minivany značky Mercedes, ako aj dva nové výrobky 
pre spoločnosť Robert Bosch (Maďarsko, Rakúsko) z oblasti ručného náradia. Dva projekty v odvetví ropného 
priemyslu boli realizované pre spoločnosť Summit (Oklahoma, USA). Nový projekt pre automobilku BMW na 
elektrické posilňovače riadenia bol realizovaný spoločne so švajčiarsko-českou spoločnosťou Forteq. Pre 
švajčiarskeho odberateľa bol realizovaný projekt na nabíjačky k elektromotorom a rovnako niekoľko výrobkov 
pre talianskeho výrobcu, projekt pásov k buldozérom a tankom (Komatzu a ďalšie). 

(c) Strategické zámery Emitenta  

Emitent je uznávanou spoločnosťou a významným dodávateľom väčšiny svojich zákazníkov. Emitent plánuje 
posilňovať svoju pozíciu inovatívneho výrobcu v odbore práškovej metalurgie. Jedným zo strategických cieľov 
Emitenta je zachovať vhodný pomer inovácií a rastu tržieb. Emitent preto plánuje pokračovať vo vývoji 
zložitejších výrobkov s vysokou pridanou hodnotou a naďalej diverzifikovať sortiment rozvojom MIM 
technológie a prenikať do ďalších odvetví priemyslu a na nové trhy. Emitent tiež zavádza novú technológiu v 
strednej Európe, technológiu HIP, čo je kombinácia sintrovania a lisovania na materiáloch, ktoré sú zohriate 
nad tisíc stupňov, ktorá sa používa na zhutnenie akýchkoľvek výrobkov.  

(d) Marketing Emitenta 

Emitent svojou marketingovou činnosťou zabezpečuje vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov a podporovanie 
dobrého mena Emitenta. Články v novinách a odborných časopisoch, propagačné a reklamné materiály a 
ďalšie marketingové materiály a činnosti zvyšujú informovanosť o aktivitách Emitenta a zviditeľňujú ho. 
Najdôležitejším výsledkom marketingových aktivít je pre Emitenta získavanie potenciálnych zákazníkov. 
Jednou z úloh marketingu je udržiavať diverzifikáciu jednotlivých odvetví, v ktorých jednotliví zákazníci 
pôsobia.  

V spolupráci s IPA Slovakia a inými partnerskými organizáciami (napr. prepriemysel.sk, Fraunhofer Institute) 
Emitent organizuje podujatia, na ktorých prednášajú odborníci z rozličných krajín sveta a ktoré sú významné 
nielen z pohľadu nastolenej problematiky, ale aj z pohľadu účasti. Emitent organizoval seminár THINK 
ADDITIVE o aditívnej výrobe a 3D tlači spolu s Fraunhover Institute a IPA Slovakia. Išlo o jeden z prvých 
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takto zameraných seminárov na Slovensku. Prednášali na ňom odborníci, ktorí s výnimočnými technológiami 
pracujú mnoho rokov a sú pripravení svoje skúsenosti odovzdať ďalej.  

Emitent svoje vedomosti a skúsenosti posúva ďalej v rámci strednej Európy, organizuje workshopy priamo u 
potenciálnych zákazníkov, prednáša vývojovým inžinierom, ako aj nákupcom o možnostiach technológií, ktoré 
používa pri výrobe svojich produktov a potenciálnej spolupráci. Na základe zaujímavej histórie Emitenta a 
svojrázneho manažérskeho štýlu prednáša aj na stredoeurópskych konferenciách, ako bola napr. konferencia 
IPA - Výrobný manažment, konferencia IPA - Podnikatelia spojte sa, a ďalšie. 

(e) Spoločenská zodpovednosť a ocenenia 

Emitent počas svojej existencie získal množstvo ocenení, ako 

• ocenenie v kategórii skvelý zamestnávateľ 2014 (VIA BONA SLOVAKIA); 

• víťazstvo v súťaži „Diamanty slovenského biznisu v rokoch 2012 a 2013; 

• zaradenie do rebríčka DO TOP 250 REVUE PRIEMYSLU A TOP TREND PRIEMYSLU v rokoch 
2011, 2012 a 2013; 

• ocenenia „FACHMETALL QM CONTEXT AWARD“ v roku 2012 v kategórii „KVALITA“; 

• finalista súťaže „PODNIKATEĽ ROKA“ v rokoch 2011 a 2012; 

• ocenenie „Fabrika roka 2011“; 

• zaradenie do rebríčka 10 najrýchlejšie rastúcich firiem na Slovensku v roku 2011; a mnohé ďalšie. 

2.7 Organizačná štruktúra 

(a) Pozícia Emitenta  

Emitent nie je súčasťou žiadnej skupiny. Emitent má štyroch spoločníkov, a to pána Artura Gevorkyana 
(75,50 % obchodný podiel), pána Mikhaila Andelmana (17,50 % obchodný podiel), spoločnosť JEREMIE Co-
Investment Fund, s.r.o. (3,5 % obchodný podiel) a  spoločnosť BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s 
proměnným základním kapitálem, a.s. (3,5 % obchodný podiel). Veľkosti obchodných podielov 
nezodpovedajú podielu na zapísanom základnom imaní Emitenta, ale sú takto stanovené v spoločenskej 
zmluve. 

Emitenta priamo ovláda a kontroluje pán Artur Gevorkyan, ktorý vlastní 93 % podiel na základnom imaní 
Emitenta, pričom podľa spoločenskej zmluvy Emitenta pán Artur Gevorkyan vlastní 75,50 % obchodný podiel 
a 75,50 % hlasovacích práv v Emitentovi.  

Emitent nie je súčasťou žiadnej skupiny. Emitent je len menšinovým (18 %) spoločníkom spoločnosti GPM, 
pričom pán Artur Gevorkyan vlastní 72 % obchodný podiel a pani Iryna Yeumianenka vlastní 10 % obchodný 
podiel v GPM. 

(b) Organizačná štruktúra skupiny  

Emitent nie je súčasťou žiadnej skupiny.  

(c) Závislosť Emitenta od subjektov zo skupiny 

Emitent nie je súčasťou žiadnej skupiny.  
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2.8 Informácie o trende 

Od dátumu poslednej individuálnej účtovnej závierky Emitenta zostavenej k 31. decembru 2015 overenej 
audítorom nedošlo k žiadnej podstatnej negatívnej zmene v jeho vyhliadkach. 

Emitentovi nie sú známe trendy, neistoty, nároky, záväzky alebo udalosti, ktoré by s reálnou 
pravdepodobnosťou mohli mať podstatný negatívny vplyv na perspektívu Emitenta.  

2.9 Prognózy a odhady zisku 

Emitent v tomto Prospekte ani inak nezverejnil žiadnu prognózu ani odhad zisku.  

2.10 Riadiace a dozorné orgány 

Emitent je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právnych predpisov 
Slovenskej republiky. Riadiacim orgánom Emitenta sú konatelia. Emitent nemá zriadenú dozornú radu, pričom 
povinnosť zriadiť dozornú radu Emitentovi v zmysle platných právnych predpisov nevzniká. 

(a) Členovia riadiacich a dozorných orgánov 

Konatelia Emitenta 

Konatelia sú štatutárnym orgánom Emitenta. Konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie Emitenta 
z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb. Konateľom môže byť len fyzická osoba. 

Do pôsobnosti konateľov patrí rozhodovanie o všetkých otázkach Emitenta, ktoré nie sú podľa spoločenskej 
zmluvy Emitenta, právnych predpisov alebo rozhodnutia valného zhromaždenia Emitenta vyhradené valnému 
zhromaždeniu Emitenta. Konatelia najmä konajú v mene Emitenta ako jeho štatutárny orgán, vykonávajú 
uznesenia valného zhromaždenia a plnia ďalšie povinnosti podľa zákona, spoločenskej zmluvy a uznesení 
valného zhromaždenia.  

Konateľmi Emitenta sú Artur Gevorkyan, Iryna Yeumianenka a Anatoliy Ulezko. Pracovná kontaktná adresa 
konateľov je adresa sídla Emitenta, Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, Slovenská republika. Prehľad 
relevantných údajov o konateľoch Emitenta je uvedený nižšie. V mene spoločnosti konajú a podpisujú 
konatelia Artur Gevorkyan a Iryna Yeumianenka každý samostatne, konateľ Anatoliy Ulezko spoločne s 
konateľom Arturom Gevorkyanom alebo spoločne s Irynou Yeumianenka. 

 
Artur Gevorkyan  

Funkcia s dňom vzniku: Konateľ od 20. januára 1997 

Vzdelanie, prax a iné 
relevantné informácie: 

Artur Gevorkyan získal titul a červený diplom v roku 1987 na Leteckej 
vojenskej akadémii so zameraním na konštrukciu lietadiel, v Charkove na 
Ukrajine. V štúdiu pokračoval ašpirantským štúdiom v rokov 1987 až 1989. 
V rokoch 1989 až 1996 bol konateľom a majiteľom prvej súkromnej fabriky 
zaoberajúcou sa výrobou v oblasti práškovej metalurgie na Ukrajine s názvom 
Bumerang. Od roku 1997 je konateľom a väčšinovým majiteľom Emitenta. 
Aktívne ovláda slovenský, anglický, ruský a arménsky jazyk.   

Artur Gevorkyan je tiež spoločníkom a konateľom v spoločnostiach GPM 
Tools, s.r.o. a MALION, s.r.o. 

Iryna Yeumianenka  

Funkcia s dňom vzniku: Konateľ od 23. septembra 1998 

Vzdelanie, prax a iné 
relevantné informácie: 

Iryna Yeumianenka získala vysokoškolský titul v roku 1998 na stomatologickej 
klinike. Zodpovedá za plynulý chod Emitenta v neprítomnosti p. Artura 
Gevorkyana, komunikáciu so strategickými odberateľmi aj dodávateľmi, má 

 20



PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA 
 

dohľad nad činnosťou finančného a obchodného oddelenia a oddelenia 
logistiky. Aktívne ovláda slovenský, anglický a ruský jazyk.  

Iryna Yeumianenka je tiež spoločníkom a konateľom v spoločnosti GPM Tools, 
s.r.o. 

Anatoliy Ulezko  

Funkcia s dňom vzniku: Konateľ od 24. februára 2003 

Vzdelanie, prax a iné 
relevantné informácie: 

Pre Emitenta pracuje od roku 2004. Má 40 ročnú prax v práškovej metalurgii. 
Vo firme pracuje na oddelení vývoja a má na starosti zaškoľovanie mladých 
kolegov. Podieľa sa na najproblematickejších projektoch hlavne pre 
automobilový a ropný priemysel. Aktívne ovláda ruský jazyk. 

(b) Stret záujmov na úrovni riadiacich a dozorných orgánov 

Emitent si nie je vedomý žiadneho možného stretu záujmov medzi povinnosťami konateľov vo vzťahu 
k Emitentovi a ich súkromnými záujmami alebo inými povinnosťami.  

2.11 Postupy orgánov a dodržiavanie princípov správy a riadenia spoločností 

Emitent nemá zriadený revízny výbor. Emitent sa v súčasnosti spravuje a dodržuje všetky požiadavky na 
správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný 
zákonník. Emitent sa pri svojej správe a riadení neriadi pravidlami stanovenými v akomkoľvek kódexe správy 
a riadenia spoločností, pretože takáto povinnosť mu nevyplýva zo žiadnych právnych predpisov. Z tohto 
dôvodu sa uvádza v Prospekte len vyhlásenie v tomto zmysle.  

2.12 Hlavný spoločník 

(a) Kontrola nad Emitentom 

Emitenta priamo ovláda a kontroluje pán Artur Gevorkyan, ktorý vlastní 93 % podiel na základnom imaní 
Emitenta, pričom podľa spoločenskej zmluvy Emitenta pán Artur Gevorkyan vlastní 75,50 % obchodný podiel 
a 75,50 % hlasovacích práv v Emitentovi. Charakter kontroly Emitenta zo strany pána Artura Gevorkyana 
vyplýva z práv a povinností spojených s obchodným podielom v rozsahu a spôsobom uvedeným 
v spoločenskej zmluve Emitenta a príslušných všeobecne záväzných predpisoch. Kontrolné mechanizmy 
vykonávania práv a povinností spoločníka Emitenta a opatrenia na zabezpečenie eliminácie zneužitia týchto 
práv vyplývajú zo všeobecne záväzných predpisov.  

(b) Dojednania, ktoré môžu viesť k zmene kontroly nad Emitentom 

Emitentovi nie sú známe žiadne mechanizmy ani dojednania, ktoré by mohli viesť ku zmene ovládania 
a kontroly nad Emitentom.  

2.13 Finančné informácie týkajúce sa aktív, pasív, finančnej situácie a ziskov a strát Emitenta 

(a) Historické a predbežné finančné údaje  

Za rok končiaci 31. decembra 2015 a rok končiaci 31. decembra 2014 vypracoval Emitent účtovné závierky 
zostavené podľa Slovenských účtovných štandardov. Tieto účtovné závierky Emitenta boli overené audítorom. 
Správy audítora tvoria súčasť účtovných závierok Emitenta. Uvedené účtovné závierky Emitenta sú uvedené 
v prílohách č. 1 a č. 2 tohto Prospektu. 

Emitent tiež vypracoval priebežnú neauditovanú individuálnu súvahu k 30. júnu 2016 podľa Slovenských 
účtovných štandardov a priebežný neauditovaný individuálny výkaz ziskov a strát k 30. júnu 2016 podľa 
Slovenských účtovných štandardov, tieto účtovné výkazy sú uvedené v prílohe č. 3 tohto Prospektu. Pre účely 
uvedenia porovnávacích údajov k 30. júnu 2015 sú v prílohe č. 4 uvedené aj priebežné neauditované účtovné 
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výkazy k 30. júnu 2015 podľa Slovenských účtovných štandardov. K uvedeným dátumom nebola zverejnená 
ani zostavená žiadna účtovná závierka Emitenta. 

Okrem údajov prevzatých z auditovaných účtovných závierok Emitenta, žiadne iné údaje týkajúce sa Emitenta 
uvedené v tomto Prospekte neboli overené audítorom. 

Emitent nemá povinnosť zostavovať účtovné závierky podľa IFRS, ani sa k dátumu tohto Prospektu 
nerozhodol o zostavovaní účtovných závierok podľa IFRS a ani žiadne účtovné závierky podľa IFRS 
nezverejnil. Emitent nemá povinnosť zostavovať priebežné účtovné závierky a ani sa k dátumu tohto Prospektu 
nerozhodol o zostavovaní priebežných účtovných závierok a žiadne také závierky ani nezverejnil. 

 

Súvaha  

 Za 1. polrok končiaci Za rok končiaci 
v celých EUR 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
 (neauditované) (neauditované) (auditované) (auditované) (auditované) 
SPOLU MAJETOK 63 561 856 48 441 861 61 622 121 46 078 264 36 267 375 
Neobežný majetok 42 180 181 32 914 795 42 484 672 31 801 709 26 694 459 
Dlhodobý nehmotný majetok súčet 14 472 617 14 419 778 14 476 485 14 422 531 11 621 506 
Aktivované náklady na vývoj      
Softvér 62 699 14 360 71 067 17 113 2 708 
Oceniteľné práva 13 870 996 13 870 996 13 870 996 13 870 996 11 084 376 
Goodwill      
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 534 422 534 422 534 422 534 422 534 422 
Obstarávaný dlhodobý nehmotný 
majetok 

4 500     

Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
nehmotný majetok 

     

Dlhodobý hmotný majetok súčet 25 459 910 16 247 363 25 760 533 15 131 524 12 825 299 
Pozemky 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 
Stavby 2 462 477 2 128 761 2 541 144 2 014 700 1 912 096 
Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí 

21 617 743 13 393 302 22 632 616 12 980 571 10 811 751 

Pestovateľské celky trvalých porastov      
Základné stádo a ťažné zvieratá      
Ostatný dlhodobý hmotný majetok      
Obstarávaný dlhodobý hmotný 
majetok 

1 279 690 625 300 486 773 36 253 1 452 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
hmotný majetok 

     

Opravná položka k nadobudnutému 
majetku 

     

Dlhodobý finančný majetok súčet 2 247 654 2 247 654 2 247 654 2 247 654 2 247 654 
Podielové cenné papiere a podiely v 
prepojených účtovných jednotkách 

     

Podielové cenné papiere a podiely 
s podielovou účasťou okrem v 
prepojených účtovných jednotkách 

     

Ostatné realizované cenné papiere a 
podiely 

2 247 654 2 247 654 2 247 654 2 247 654 2 247 654 

Pôžičky prepojeným účtovným 
jednotkám 

     

Pôžičky v rámci podielovej účasti 
okrem prepojeným účtovným 
jednotkám 

     

Ostatné pôžičky      
Dlhové cenné papiere a ostatný 
dlhodobý finančný majetok 

     

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný 
majetok so zostatkovou dobou 
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splatnosti najviac jeden rok 
Účty v bankách s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok 

     

Obstarávaný dlhodobý finančný 
majetok 

     

Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
finančný majetok 

     

Obežný majetok 21 357 991 15 523 612 19 114 176 14 260 052 9 549 235 
Zásoby súčet 10 774 521 6 670 336 9 155 580 5 535 658 3 692 423 
Materiál 2 061 521 1 366 488 1 231 204 1 098 037 1 113 422 
Nedokončená výroba a polotovary 
vlastnej výroby 

4 814 911 2 967 824 4 688 319 2 491 343 1 402 335 

Výrobky 3 898 059 2 336 024 3 236 027 1 946 278 1 176 666 
Zvieratá 30  30   
Tovar      
Poskytnuté preddavky na zásoby      
Dlhodobé pohľadávky súčet      
Pohľadávky z obchodného styku súčet      
Pohľadávky z obchodného styku voči 
prepojeným účtovným jednotkám 

     

Pohľadávky z obchodného styku v 
rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám 

     

Ostatné pohľadávky z obchodného 
styku 

     

Čistá hodnota zákazky      
Ostatné pohľadávky voči prepojeným 
účtovným jednotkám 

     

Ostatné pohľadávky v rámci v rámci 
podielovej účasti okrem pohľadávok 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

     

Pohľadávky voči spoločníkom členom 
a združeniu 

     

Pohľadávky z derivátových operácií      
Iné pohľadávky      
Odložená daňová pohľadávka      
Krátkodobé pohľadávky súčet 9 214 614 8 215 970 9 919 903 7 398 156 5 792 691 
Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 973 546 7 987 254 8 281 178 7 278 333 5 750 684 
Pohľadávky z obchodného styku voči 
prepojeným účtovným jednotkám 

     

Pohľadávky z obchodného styku 
v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným 
účtovným jednotkám 

     

Ostatné pohľadávky z obchodného 
styku 

8 973 546 7 987 254 8 281 178 7 278 333 5 750 684 

Čistá hodnota zákazky      
Ostatné pohľadávky voči prepojeným 
účtovným jednotkám 

     

Ostatné pohľadávky v rámci 
podielovej účasti okrem pohľadávok 
voči prepojeným účtovným jednotkám 

     

Pohľadávky voči spoločníkom, členom 
a združeniu 

     

Sociálne poistenie      
Daňové pohľadávky a dotácie 214 262 103 651 1 595 064 40 867 32 512 
Pohľadávky z derivátových operácií      
Iné pohľadávky 26 806 125 065 43 661 78 956 9 495 
Krátkodobý finančný majetok súčet      
Krátkodobý finančný majetok 
v prepojených účtovných jednotkách 

     

Krátkodobý finančný majetok bez 
krátkodobého finančného majetku v 
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prepojených účtovných jednotkách 
Vlastné akcie a vlastné obchodné 
podiely 

     

Obstarávaný krátkodobý finančný 
majetok 

     

Finančné účty súčet 1 368 856 637 306 38 693 1 326 238 64 121 
Peniaze 4 779 116 719 4 990 5 781 5 732 
Účty v bankách 1 364 077 520 587 33 703 1 320 457 58 389 
Časové rozlíšenie súčet 23 684 3 454 23 273 16 503 23 681 
Náklady budúcich období dlhodobé      
Náklady budúcich období krátkodobé 23 684 3 454 23 273 16 503 23 681 
Príjmy budúcich období dlhodobé      
Príjmy budúcich období krátkodobé      
      
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A 
ZÁVÄZKY 

63 561 856 48 441 861 61 622 121 46 078 264 36 267 375 

Vlastné imanie 28 026 630 24 160 432 27 548 378 22 527 841 19 208 882 
Základné imanie súčet 13 924 472 13 924 472 13 924 472 13 924 472 11 137 863 
Základné imanie 13 924 472 13 924 472 13 924 472 13 924 472 2 217 863 
Zmena základného imania     8 920 000 
Pohľadávky za upísané vlastné imanie      
Emisné ážio      
Ostatné kapitálové fondy 11 073 430 6 472 046 11 073 430 6 472 0 6 472 046 
Zákonné rezervné fondy 184 172 143 388 143 388 106 269 69 032 
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný 
fond 

184 172 143 388 143 388 106 269 69 032 

Rezervný fond na vlastné akcie 
a vlastné podiely 

     

Ostatné fondy zo zisku      
Štatutárne fondy      
Ostatné fondy      
Oceňovacie rozdiely z precenenia 
súčet 

     

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely z kapitálových 
účastín 

     

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri 
zlúčení, splynutí a rozdelení 

     

Výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

1 993 285 1 987 933 1 591 469 1 282 675 785 197 

Nerozdelený zisk minulých rokov 1 993 285 1 987 933 1 591 469 1 282 675 785 197 
Neuhradená strata minulých rokov      
Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdanení 

851 271 1 632 593 815 619 742 379 744 744 

      
Záväzky 34 114 064 24 281 429 32 623 574 23 550 423 17 058 493 
Dlhodobé záväzky súčet 18 185 582 11 906 735 13 423 599 11 361 395 2 992 177 
Dlhodobé záväzky z obchodného 
styku súčet 

     

Záväzky z obchodného styku voči 
prepojeným účtovným jednotkám 

     

Záväzky z obchodného styku v rámci 
podielovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám 

     

Ostatné záväzky z obchodného styku      
Čistá hodnota zákazky      
Ostatné záväzky voči prepojeným 
účtovným jednotkám 

     

Ostatné záväzky v rámci podielovej 
účasti okrem záväzkov voči 

5 500 000     
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prepojeným účtovným jednotkám 
Ostatné dlhodobé záväzky 242 098 295 604 279 918 346 782 367 505 
Dlhodobé prijaté preddavky      
Dlhodobé zmenky na úhradu      
Vydané dlhopisy 8 141 213 7 932 216 8 141 213 7 932 216  
Záväzky zo sociálneho fondu 6 004 6 224 5 027 1 958 2 304 
Iné dlhodobé záväzky 4 272 824 3 653 717 4 973 998 3 061 465 2 608 047 
Dlhodobé záväzky z derivátových 
operácií 

     

Odložený daňový záväzok 23 443 18 974 23 443 18 974 14 321 
Dlhodobé rezervy      
Zákonné rezervy      
Ostatné rezervy      
Dlhodobé bankové úvery 4 672 535 8 720 234 5 018 056 7 997 382 3 699 698 
Krátkodobé záväzky súčet 1 200 452 596 545 2 352 049 1 326 952 2 796 757 
Záväzky z obchodného styku súčet 1 086 292 456 712 2 083 002 1 059 211 2 479 090 
Záväzky z obchodného styku voči 
prepojeným účtovným jednotkám 

     

Záväzky z obchodného styku v rámci 
podielovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám 

     

Ostatné záväzky z obchodného styku 1 086 292 456 712 2 083 002 1 059 211 2 479 090 
Čistá hodnota zákazky      
Ostatné záväzky voči prepojeným 
účtovným jednotkám 

     

Ostatné záväzky v rámci podielovej 
účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám 

     

Záväzky voči spoločníkom a združeniu      
Záväzky voči zamestnancom 165 805 172 706 163 017 170 966 118 603 
Záväzky zo sociálneho poistenia 24 086 43 453 27 257 44 976 11 182 
Daňové záväzky a dotácie - 107 518 - 82 830 78 170 49 966 146 093 
Záväzky z derivátových operácií      
Iné záväzky 31 787 6 504 603 1 833 41 789 
Krátkodobé rezervy 65 451 66 857 65 451 66 857 53 700 
Zákonné rezervy 65 451 66 857 65 451 66 857 53 700 
Ostatné rezervy      
Bežné bankové úvery 9 990 044 2 991 058 11 764 419 2 797 837 7 516 161 
Krátkodobé finančné výpomoci      
Časové rozlíšenie súčet 1 421 162  1 450 169   
Výdavky budúcich období dlhodobé      
Výdavky budúcich období krátkodobé 12 952  12 952   
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 408 210  1 437 217   
Výnosy budúcich období krátkodobé      

 

Výkaz ziskov a strát 

 Za 1. polrok končiaci Za rok končiaci 
v celých EUR 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
 (neauditované) (neauditované) (auditované) (auditované) (auditované) 

      
Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa 
zákona) 10 893 207 10 436 535 19 897 138 17 130 128 13 028 649 

Výnosy z hospodárskej činnosti 
spolu súčet 11 836 009 12 720 020 25 884 502 20 231 771 17 495 741 

Tržby z predaja tovaru 4 269 12 044 45 572 29 426 19 745 
Tržby z predaja vlastných výrobkov 9 475 580 8 587 892 16 345 290 12 592 192 8 022 376 
Tržby z predaja služieb 1 413 358 1 836 599 3 506 277 4 508 510 4 986 528 
Zmeny stavu vnútroorganizačných 788 624 866 227 3 486 725 1 858 620 2 280 577 
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zásob 
Aktivácia      
Tržby z predaja dlhodobého 
nehmotného majetku, dlhodobého 
hmotného majetku a materiálu 

45 149 1 413 155 2 339 904 1 167 912 1 683 021 

Ostatné výnosy z hospodárskej 
činnosti 109 029 4 103 160 734 75 111 503 494 

Náklady na hospodársku činnosť 
spolu 10 089 648 10 429 996 22 980 134 17 718 544 15 992 062 

Náklady vynaložené na obstaranie 
predaného tovaru 4 023 10 311 42 516 25 132 15 489 

Spotreba materiálu, energie 
a ostatných neskladovaných dodávok 5 796 363 5 521 947 11 568 686 8 372 960 6 834 426 

Opravné položky k zásobám      
Služby 1 656 391 961 738 3 387 294 4 078 021 4 721 780 
Osobné náklady 1 345 361 1 419 314 2 749 688 2 353 535 1 470 567 
Mzdové náklady 969 389 1 074 002 1 967 371 1 692 285 1 073 375 
Odmeny členom orgánov spoločnosti a 
družstva   4 645   

Náklady na sociálne poistenie 342 516 331 710 697 402 588 988 352 364 
Sociálne náklady 33 456 13 602 80 270 72 262 44 828 
Dane a poplatky 55 222 9 383 8 885 7 795 
Odpisy a opravné položky k 
dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 

1 151 908 1 513 084 2 739 922 1 580 162 760 481 

Odpisy dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného 
majetku 

1 151 908 1 513 084 2 739 922 1 580 162 760 481 

Opravné položky k dlhodobému 
nehmotnému majetku a dlhodobému 
hmotnému majetku 

     

Zostatková cena predaného 
dlhodobého majetku a predaného 
materiálu 

28 141 965 417 2 341 517 1 154 334 1 502 036 

Opravné položky k pohľadávkam    - 30 892 140 702 
Ostatné náklady na hospodársku 
činnosť 107 406 37 963 141 128 176 407 538 786 

Výsledok hospodárenia z 
hospodárskej činnosti  1 746 361 2 290 024 2 904 368 2 513 227 1 503 679 

Pridaná hodnota 4 225 054 4 808 766 8 385 368 6 512 635 3 737 531 
Výnosy z finančnej činnosti spolu 16 898 43 510 189 212 117 565 1 340 
Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov      

Výnosy z dlhodobého finančného 
majetku súčet      

Výnosy z cenných papierov a podielov 
od prepojených účtovných jednotiek      

Výnosy z cenných papierov a podielov 
v podielovej účasti okrem výnosov 
prepojených účtovných jednotiek 

     

Ostatné výnosy z cenných papierov a 
podielov      

Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku súčet      

Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku od prepojených účtovných 
jednotiek 

     

Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku v podielovej účasti okrem 
výnosov prepojených účtovných 
jednotiek 

     

Ostatné výnosy z krátkodobého 
finančného majetku      

Výnosové úroky 15 497 3 679 134 9 
Výnosové úroky od prepojených 
účtovných jednotiek 15 497 3 679 134 9 

Ostatné výnosové úroky      
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Kurzové zisky 1 399 43 471 188 338 117 416 115 
Výnosy z precenenia cenných papierov 
a výnosy z derivátových operácií      

Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2 36 195 15  
Náklady na finančnú činnosť spolu 911 987 700 941 1 986 922 1 626 476 502 823 
Predané cenné papiere a podiely      
Náklady na krátkodobý finančný 
majetok      

Opravné položky k finančnému 
majetku      

Nákladové úroky 797 014 593 120 1 491 735 960 645 423 886 
Nákladové úroky pre prepojené 
účtovné jednotky 797 014 593 120 1 491 735 960 645 423 886 

Ostatné nákladové úroky      
Kurzové straty 445 16 934 229 642 54 664 2 074 
Náklady na precenenie cenných 
papierov a náklady na derivátové 
operácie 

     

Ostatné náklady na finančnú činnosť 114 528 90 887 265 545 611 167 76 863 
Výsledok hospodárenia z finančnej 
činnosti  - 895 089 - 657 431 - 1 797 710 - 1 508 911 - 501 483 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie pred zdanením 851 272 1 632 593 1 106 658 1 004 316 1 002 196 

Daň z príjmov   291 039 261 937 257 452 
Daň z príjmov splatná   286 569 257 284 252 587 
Daň z príjmov odložená   4 470 4 653 4 865 
Prevod podielov na výsledku 
hospodárenia spoločníkom      

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdanení 851 272 1 632 593 815 619 742 379 744 744 

 

Výkaz peňažných tokov 

 Za rok končiaci 
v celých EUR 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
 (auditované) (auditované) (auditované) 
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti    
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred 
zdanením daňou z príjmov 

1 106 661 1 004 314 1 002 192 

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok 
hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 
daňou z príjmov 

3 157 902 1 752 242 762 670 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku 

2 739 922 1 580 162 760 481 

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

0 0 0 

Odpis opravnej položky k nadobudnutému 
majetku 

0 0 0 

Zmena stavu dlhodobých rezerv 0 0 0 
Zmena stavu opravných položiek 0 0 0 
Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov 
a výnosov 

0 0 0 

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do 
výnosov 

0 0 0 

Úroky účtované do nákladov 0 0 0 
Úroky účtované do výnosov 0 0 0 
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným 
prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

188 338 117 416 115 

Kurzová strata vyčíslená k peňažným 
prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku 

229 642 54 664 1 074 
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dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, 
s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za 
peňažný ekvivalent 

0 0 0 

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

0 0 0 

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 

0 0 0 

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej 
činnosti 

0 0 0 

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti 0 0 0 
Zmena stavu zásob 0 0 0 
Zmena stavu krátkodobého finančného 
majetku, s výnimkou majetku, ktorý je 
súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov 

0 0 0 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 
s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa 
uvádzajú osobitne v iných častiach 
prehľadu peňažných tokov 

4 264 563 2 756 556 1 764 862 

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 
začleňujú do investičných činností 

679 134 9 

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú do finančných činností 

1 491 735 960 645 423 886 

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

0 0 0 

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely 
na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 
do finančných činností 

0 0 0 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 756 977 3 717 335 2 188 757 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, 
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
investičných alebo finančných činností 

0 0 0 

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu 
vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť 

0 0 0 

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu 
vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť 

0 0 0 

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 756 977 3 717 335 2 188 757 

Peňažné toky z investičnej činnosti    
Výdavky na obstaranie dlhodobého 
nehmotného majetku 

4 700 17 000 0 

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku 

11 276 221 4 002 627 5 322 690 

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

0 0 0 

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku 

0 0 1 683 021 

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného 
majetku 

2 339 904 1 167 912 0 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov 
a podielov v iných účtovných jednotkách, 
s výnimkou cenných papierov, ktoré sa 
považujú za peňažné ekvivalenty a cenných 

0 0 0 
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papierov, určených na predaj alebo na 
obchodovanie 
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté 
účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, 
ktorá je súčasťou konsolidovaného celku 

0 0 0 

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

0 0 0 

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

0 0 0 

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých 
účtovnou jednotkou tretím osobám, 
s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej 
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného 
celku 

0 0 0 

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 
začleňujú do prevádzkových činností 

0 0 0 

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, 
ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností 

0 0 0 

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

0 0 0 

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 

0 0 0 

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, 
ak je ju možné začleniť do investičných 
činností 

0 0 0 

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu 
vzťahujúce sa na investičnú činnosť 

0 0 0 

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu 
vzťahujúce sa na investičnú činnosť 

0 0 0 

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť 

0 0 0 

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť 

0 0 0 

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti 13 620 825 5 187 539 7 005 711 

Peňažné toky z finančnej činnosti    
Peňažné toky vo vlastnom imaní 0 0 0 
Príjmy z upísaných akcií a obchodných 
podielov 

0 0 0 

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania 
spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je 
účtovnou jednotkou 

0 0 0 

Prijaté peňažné dary 0 0 0 
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi 0 0 0 
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie 
vlastných akcií a vlastných obchodných 
podielov 

0 0 0 

Výdavky spojené so znížením fondov 
vytvorených účtovnou jednotkou 

0 0 0 

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

0 0 0 

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so 
znížením vlastného imania 

0 0 0 

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých 
záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej 
činnosti 

- 6 656 183 2 437 834 - 502 750 

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov 0 0 0 
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Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP 0 0 0 
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke 
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej 
banky, s výnimkou úverov, ktoré boli 
poskytnuté na zabezpečenie hlavného 
predmetu činnosti 

18 799 040 11 769 430 6 216 272 

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

- 21 778 366 - 7 474 746 - 4 906 444 

Príjmy z prijatých pôžičiek 0 0 0 
Výdavky na splácanie pôžičiek 0 0 0 
Výdavky na úhradu záväzkov z používania 
majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe 
prenajatej veci 

- 3 676 857 - 1 859 850 - 1 812 398 

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 

0 0 0 

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 

0 0 0 

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností 

0 0 0 

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely 
na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 
do prevádzkových činností 

0 0 0 

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

0 0 0 

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

0 0 0 

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, 
ak ich možno začleniť do finančných činností 

0 0 0 

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu 
vzťahujúce sa na finančnú činnosť 

195 15 1 216 

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu 
vzťahujúce sa na finančnú činnosť 

265 545 611 166 76 868 

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti - 6 390 443 3 049 015 - 424 486 
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie 
peňažných prostriedkov 

12 987 359 11 953 889 8 769 982 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 

1 309 132 42 200 109 871 

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

18 978 1 309 132 42 195 

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným 
prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka 

- 41 304 62 752 - 1 959 

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

60 282 1 246 380 44 154 
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(b) Súdne, správne a arbitrážne konania 

Emitent nikdy nebol účastníkom žiadneho súdneho sporu, správneho konania alebo rozhodcovského konania, 
ktoré by mohlo mať alebo malo významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť Emitenta a ani si nie je 
vedomý, že by takéto konanie hrozilo. 

(c) Významná zmena finančnej alebo obchodnej situácie Emitenta 

Emitent vyhlasuje, že od poslednej uverejnenej individuálnej auditovanej účtovnej závierky Emitenta 
zostavenej za kalendárny rok 2015 nedošlo k žiadnej negatívnej zmene vo finančnej alebo obchodnej situácii 
Emitenta, ktorá by mohla mať významný nepriaznivý dopad na finančnú alebo obchodnú situáciu, finančné 
výsledky alebo celkové vyhliadky Emitenta. 

2.14 Významné zmluvy 

Emitent zabezpečuje vykonávanie svojho predmetu činnosti na základe zmluvných vzťahov so svojimi 
obchodnými partnermi. Ich realizáciu a zároveň právnu ochranu Emitenta a jeho klientov vymedzujú zmluvy 
uzatvorené podľa Obchodného zákonníka. Emitent neeviduje zmluvy, ktoré boli neboli uzatvorené pri 
zvyčajnom výkone činnosti Emitenta, a ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť Emitenta splniť si svoje záväzky 
voči držiteľom Dlhopisov. 

2.15 Informácie tretej strany a vyhlásenie znalcov 

V článku 2 „Údaje o Emitentovi“ neboli použité informácie pochádzajúce od tretích strán ani vyhlásenia 
pripisované určitej osobe ako znalcovi. 

2.16 Dokumenty k nahliadnutiu 

Zoznam dokumentov k nahliadnutiu a podrobnosti ohľadom nahliadania do dokumentov sú uvedené 
v článku 5 „Dokumenty k nahliadnutiu“ nižšie. 
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3. ÚDAJE O CENNÝCH PAPIEROCH 

3.1 Zodpovedné osoby a vyhlásenie zodpovedných osôb 

Osobou zodpovednou za informácie uvedené v tomto článku 3 „Údaje o cenných papieroch“ a v celom 
Prospekte je Emitent – spoločnosť GEVORKYAN, s. r. o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská 
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 017 205, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 
Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/S, v mene ktorej koná konateľ Artur Gevorkyan. 

Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje 
obsiahnuté v celom Prospekte v súlade so skutočnosťou a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by 
mohli ovplyvniť alebo zmeniť ich význam. 

V Bratislave, dňa 27. októbra 2016 

GEVORKYAN, s. r. o. 

  

Artur Gevorkyan  
konateľ  

3.2 Rizikové faktory 

Údaje o rizikových faktoroch vo vzťahu k Dlhopisom sú uvedené v článku 1 „Rizikové faktory“.  

3.3 Základné informácie 

(a) Záujmy fyzických a právnických osôb zainteresovaných na Emisii/ponuke 

Emitent na základe Zmluvy o umiestnení Dlhopisov poverí spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom 
Tomášikova 48, Bratislava 832 37, IČO: 00 151 653, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným 
súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 601/B (ďalej len SLSP) ako Vedúceho manažéra, aby za podmienok a 
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o umiestnení Dlhopisov k Dátumu emisie zabezpečil umiestnenie Dlhopisov 
bez pevného záväzku. Emitent tiež poveril SLSP činnosťami Administrátora a kotačného agenta v súvislosti s 
prijatím Dlhopisov na regulovaný voľný trh BCPB.  

Pri ponuke Dlhopisov môže dôjsť k potenciálnemu konfliktu záujmov Vedúceho manažéra, a to medzi 
záujmom Vedúceho manažéra zabezpečiť predaj Dlhopisov v zmysle Zmluvy o umiestnení Dlhopisov na 
jednej strane a medzi záujmom Vedúceho manažéra poskytovať investičné služby spočívajúce v prijatí a 
postúpení pokynu klienta, vykonaní pokynu klienta na jeho účet alebo poskytovaní investičného poradenstva 
klientom na druhej strane.  

Konfliktný záujem existuje tiež v súvislosti s emisiou Dlhopisov a službami, ktoré Vedúci manažér v tejto 
súvislosti Emitentovi poskytuje, a úverovým financovaním, ktoré Vedúci manažér poskytol Emitentovi ako 
banka (úvery k 30. júnu 2016 vo výške približne 8,9 miliónov EUR). Vedúci manažér zamýšľa v najbližších 
šiestich mesiacoch znížiť expozíciu na Emitenta vo výške do 3,0 milióna EUR, pričom sa nepredpokladá, že na 
toto zníženie budú použité prostriedky získané z emisie Dlhopisov. 

Okrem uvedeného, ku dňu vyhotovenia tohto Prospektu Emitentovi nie je známy žiadny iný záujem 
akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby zúčastnenej na Emisii, ktorý by bol podstatný pre Emisiu alebo 
ponuku Dlhopisov. 
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(b) Dôvody ponuky a použitie výťažku z Emisie 

Účelom použitia finančných prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov po zaplatení všetkých odmien, 
nákladov a výdavkov v súvislosti s Emisiou, týkajúcich sa najmä vypracovania Prospektu a súvisiacich 
služieb, schválenia Prospektu, pridelenia ISIN, vydania Dlhopisov, predaja Dlhopisov, prijatia Dlhopisov na 
obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB, právnych služieb, odmeny Vedúceho manažéra a iných 
odborných činností v odhadovanej výške okolo 9 900 000 EUR (za predpokladu upísania celého objemu 
emisie Dlhopisov) je (i) čiastočné splatenie  mezanínového úveru a úhrada súvisiacich nákladov a čiastočné 
splatenie existujúceho dlhového financovania Emitenta vo forme úverov a finančného lízingu v celkovej výške 
najmenej 7 400 000 EUR, (ii) nákup pozemkov súvisiacich s potenciálnym rozširovaním výrobných kapacít 
Emitenta a (iii) financovanie jeho bežných prevádzkových potrieb.  

3.4 Informácie týkajúce sa Dlhopisov 

Dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou 4,75 % p. a. splatné v roku 2021, v celkovej menovitej hodnote 
do 10 000 000 EUR, ISIN: SK4120012162 (ďalej len Emisia alebo Dlhopisy, pričom tento pojem zahŕňa aj 
jeden Dlhopis), ktoré sú vydávané spoločnosťou GEVORKYAN, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 03 
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 017 205, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 4101/S (ďalej len Emitent), sa riadia podmienkami uvedenými v tomto 
článku 3.4 (ďalej len Podmienky). Táto časť Prospektu nahrádza emisné podmienky Dlhopisov. Z dôvodu 
prehľadnosti je číslovaná oddelene a na túto časť Prospektu sa odkazuje ako na Podmienky Dlhopisov alebo 
Podmienky. 

1. PRÁVNE PREDPISY UPRAVUJÚCE VYDANIE DLHOPISOV 

1.1 Dlhopisy sú vydané v súlade so zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov (ďalej 
len Zákon o dlhopisoch) a v súlade so zákonom č. 566/2001 Zb. o cenných papieroch a investičných 
službách, v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o cenných papieroch). 

1.2 Vydanie Dlhopisov bolo schválené rozhodnutím konateľov Emitenta dňa 12. októbra 2016. 

2. DRUH CENNÉHO PAPIERA, NÁZOV, CELKOVÁ MENOVITÁ HODNOTA A EMISNÝ KURZ 

2.1 Druhom cenného papiera je dlhopis. 

2.2 Názov Dlhopisu je Dlhopis GEVORKYAN 2021. 

2.3 Celková menovitá hodnota Emisie je do 10 000 000 EUR. Mena emisie je euro. 

2.4 Emisný kurz Dlhopisov predstavuje 100,00 % ich menovitej hodnoty (ďalej len Emisný kurz). 

3. PODOBA, FORMA, MENOVITÁ HODNOTA, SPÔSOB VYDANIA DLHOPISOV 

3.1 Dlhopisy majú podobu zaknihovaného cenného papiera vo forme na doručiteľa evidovaného v Centrálnom 
depozitári cenných papierov SR, a.s., spoločnosti so sídlom ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80, Slovenská 
republika, IČO: 31 338 976, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 
493/B (ďalej len Centrálny depozitár).  

3.2 Dlhopisy budú vydané v mene euro v menovitej hodnote každého z Dlhopisov 100 000 EUR (ďalej len 
Menovitá hodnota), v počte najviac 100 kusov. 

3.3 ISIN Dlhopisov je SK4120012162. 

3.4 Dátum vydania Dlhopisov je stanovený na 9. novembra 2016 (ďalej len Dátum emisie). 
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3.5 Dlhopisy budú vydané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým podľa Zákona o 
dlhopisoch a Zákona o cenných papieroch. 

3.6 Emitent najneskôr do 30. novembra 2016 požiada o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom 
voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, Bratislava 811 06, IČO: 00 604 
054, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 117/B (ďalej len 
BCPB), a to prostredníctvom Administrátora (ako je tento pojem definovaný nižšie). 

4. VÝMENNÉ, PREDKUPNÉ A ĎALŠIE PRÁVA SPOJENÉ S DLHOPISMI 

4.1 S Dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné ani výmenné práva.  

4.2 Majiteľ Dlhopisu (ako je tento pojem definovaný nižšie) má v súlade s týmito Podmienkami predovšetkým 
právo na splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov, vyplatenie úrokového výnosu a právo na účasť a na 
rozhodovanie na Schôdzi. 

4.3 Práva spojené s Dlhopismi nie sú obmedzené, s výnimkou obmedzení vyplývajúcich z právnych predpisov, 
ktoré sa týkajú práv veriteľov všeobecne a práv, ktoré sú v súlade s týmito Podmienkami a Zákonom 
o dlhopisoch podmienené súhlasom Schôdze. 

4.4 S Dlhopismi sa neviažu žiadne ďalšie výhody alebo práva. 

5. MAJITELIA DLHOPISOV A ZÁSTUPCA 

5.1 Majiteľmi Dlhopisov sa rozumejú osoby, ktoré budú evidované ako majitelia Dlhopisov v evidencii vedenej 
Centrálnym depozitárom alebo členom Centrálneho depozitára alebo v internej evidencii osoby, ktorá eviduje 
Majiteľov Dlhopisov, ktorých Dlhopisy sú evidované na držiteľskom účte (ďalej len Príslušná evidencia 
a takáto osoba ďalej len Majiteľ Dlhopisov). Ak sú niektoré Dlhopisy evidované na držiteľskom účte 
vedenom Centrálnym depozitárom, Emitent si vyhradzuje právo spoľahnúť sa na oprávnenie každej osoby, 
ktorá eviduje Majiteľa Dlhopisov pre Dlhopisy evidované na držiteľskom účte, v plnom rozsahu zastupovať 
(priamo alebo nepriamo) Majiteľa Dlhopisov a vykonávať voči Emitentovi na účet Majiteľa Dlhopisov všetky 
právne úkony v súvislosti s Dlhopismi, akoby táto osoba bola ich majiteľom. 

5.2 Pokiaľ platné právne predpisy alebo rozhodnutie súdu doručené Emitentovi nestanovia inak, Emitent a 
Administrátor budú považovať každého Majiteľa Dlhopisov za ich oprávneného majiteľa vo všetkých 
ohľadoch a vyplácať mu platby v súlade s týmito Podmienkami.  

5.3 Zástupca Majiteľov Dlhopisov nebol ustanovený. 

6. PREVODITEĽNOSŤ DLHOPISOV 

Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená. K prevodu Dlhopisov dochádza registráciou prevodu vykonaného 
v Príslušnej evidencii. 

7. STATUS ZÁVÄZKOV EMITENTA Z DLHOPISOV 

7.1 Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky 
Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari passu) a budú vždy postavené čo do poradia svojho 
uspokojovania rovnocenne (pari passu) medzi sebou navzájom a aspoň rovnocenne (pari passu) voči iným 
súčasným a budúcim priamym, všeobecným, nezabezpečeným, nepodmieneným a nepodriadeným záväzkom 
Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych 
predpisov.  

7.2 Emitent sa zaväzuje zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými Majiteľmi Dlhopisov rovnako. 
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8. VYHLÁSENIE A ZÁVÄZOK EMITENTA 

Emitent vyhlasuje, že dlhuje Menovitú hodnotu Dlhopisov Majiteľom Dlhopisov a zaväzuje sa im splatiť 
Menovitú hodnotu Dlhopisov a vyplácať úrokové výnosy v súlade s týmito Podmienkami. 

9. NEGATÍVNE ZÁVÄZKY 

Emitent sa do doby splnenia všetkých záväzkov Emitenta vyplývajúcich z Dlhopisov zaväzuje nasledovne: 

9.1 Negatívne záväzky vo vzťahu k financovaniu a zaťaženiu Emitenta 

Emitent (i) priamo ani nepriamo neprevezme, nespôsobí vznik, nezaručí sa alebo sa iným spôsobom nestane 
zodpovedným za (spoločne ďalej len prevziať, vrátane použitia toho slova vo všetkých jeho tvaroch) 
akékoľvek Záväzky; a (ii) žiadnym spôsobom nezaťaží svoj majetok záložným právom, zabezpečovacím 
prevodom práva, zabezpečovacím postúpením pohľadávky, zádržným právom, prevodom alebo postúpením so 
spätným prevodom alebo postúpením (repo), ako aj akoukoľvek inou zmluvou alebo dojednaním podľa 
akéhokoľvek práva, ktoré má podobný účel alebo účinok. 

Záväzky znamenajú záväzky, iné než záväzky vyplývajúce z Dlhopisov v súlade s týmito Podmienkami, 
zaplatiť akékoľvek dlžné čiastky (istinu, príslušenstvo) vyplývajúce z dlhového financovania (úvery, pôžičky, 
dlhopisy, atď.), vrátane akýchkoľvek ručiteľských záväzkov prevzatých za záväzky tretích osôb zaplatiť 
akékoľvek dlžné čiastky vo forme ručiteľského vyhlásenia alebo inej formy ručenia, zmenkového ručenia 
alebo prevzatia spoločného a nerozdielneho záväzku. Za Záväzky sa nepovažujú záväzky Emitenta zaplatiť 
istinu a príslušenstvo vyplývajúce z dlhového financovania formou dlhových cenných papierov, úveru alebo 
pôžičky do celkovej výšky 20 000 000 EUR.  

Obmedzenie podľa tohto článku 9.1 sa nevzťahuje na: 

(a) zaplatenie dlžných čiastok a existenciu, trvanie alebo obnovenie zabezpečovacích práv vyplývajúcich 
z dlhového financovania Emitenta existujúcemu ku dňu vyhotovenia tohto Prospektu; 

(b) prevzatie Záväzkov alebo poskytnutie zabezpečenia v súvislosti s refinancovaním dlhového 
financovania Emitenta existujúceho ku dňu vyhotovenia tohto Prospektu vo forme úverov alebo 
pôžičiek (nie dlhopisov), pričom výška istiny nového úveru nemôže prevyšovať v tom čase 
nesplatenú istinu refinancovaného úveru; 

(c) akékoľvek zabezpečovacie právo v prospech tretích osôb, ktoré by obmedzilo práva Emitenta k jeho 
súčasnému alebo budúcemu majetku, ktoré sú predmetom takéhoto zabezpečovacieho práva a ktorých 
súhrnná hodnota nie je vyššia než 1 500 000 EUR; 

(d) akékoľvek zabezpečovacie právo v prospech tretích osôb, aké sa obvykle poskytuje v rámci 
podnikateľskej činnosti vykonávanej Emitentom, zriadené v súvislosti s obvyklými bankovými 
operáciami Emitenta; 

(e) akékoľvek zabezpečovacie práva, ktoré viaznu na majetku Emitenta v čase jeho nadobudnutia alebo 
sú zriadené za účelom zabezpečenia záväzkov Emitenta vzniknutých výhradne v súvislosti s 
obstaraním takéhoto majetku alebo aktív alebo ich časti (okrem iného v súvislosti s nadobudnutím 
nových majetkových účastí na iných osobách); a 

(f) akékoľvek zabezpečovacie práva tretích osôb, vyplývajúce z právnych predpisov alebo vzniknuté na 
základe súdneho alebo správneho rozhodnutia inak ako z dôvodu porušenia povinnosti zo strany 
Emitenta. 
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9.2 Obmedzenie predaja aktív 

Emitent nepredá, neprenajme, neprevedie ani inak nescudzí (i) v rámci jednej či série transakcií akékoľvek 
svoje podstatné aktíva alebo ich časť alebo svoj podnik alebo jeho časť akejkoľvek osobe alebo (ii) v rámci 
jednej transakcie akékoľvek svoje iné aktíva alebo ich časť v hodnote viac ako 3 500 000 EUR akejkoľvek 
osobe. Toto ustanovenie sa nedotýka práva Emitenta vykonať akékoľvek úhrady platieb, ktoré nie sú zakázané 
podľa tohto článku 9 a súvisia s Dlhopismi alebo bežnou obchodnou činnosťou Emitenta. 

10. OSTATNÉ ZÁVÄZKY EMITENTA 

Emitent sa zaväzuje, že až do doby splnenia všetkých záväzkov Emitenta z Dlhopisov poskytne 
Administrátorovi a oznámi Majiteľom Dlhopisov prostredníctvom zverejnenia na Webovom sídle Emitenta: 

(a) informáciu o spôsobe použitia prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov s uvedením sumy splatenej 
čiastky každého úveru a údajov o tom, či splatenie bolo úplné alebo čiastočné, a to najneskôr do 30. 
novembra 2016, pričom túto informáciu Emitent nemá povinnosť oznamovať následne alebo 
opakovane;  

(b) informáciu o akejkoľvek významnej zmene vo finančnej situácii Emitenta, ktorá by mohla mať 
negatívny vplyv na plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov, a to najneskôr do troch Pracovných 
dní odo dňa, kedy sa o takejto skutočnosti dozvedel; 

(c) informáciu o akomkoľvek Prípade porušenia najneskôr do troch Pracovných dní odo dňa, kedy sa o 
takejto skutočnosti dozvedel; 

(d) ročnú auditovanú individuálnu alebo konsolidovanú a polročnú neauditovanú individuálnu alebo 
konsolidovanú účtovnú závierku Emitenta v súlade so Slovenskými účtovnými štandardami alebo 
medzinárodným štandardmi, podľa toho ktoré Emitent zostavuje, bez zbytočného odkladu po ich 
vyhotovení, najneskôr však do štyroch, resp. troch mesiacov po skončení príslušného účtovného 
obdobia;  

(e) osobitne údaj o pomere Finančného zadlženia Emitenta k celkovým aktívam Emitenta (s uvedením 
výpočtu tohto pomeru) a údaj o vlastnom imaní Emitenta, vždy spoločne so zverejnením ročnej alebo 
polročnej účtovnej individuálnej alebo konsolidovanej závierky Emitenta v súlade so slovenskými 
účtovnými štandardami alebo medzinárodným štandardmi, podľa toho ktoré Emitent zostavuje; a 

(f) všetky informácie predkladané NBS a BCPB v súvislosti s Dlhopismi podľa príslušných právnych 
predpisov (regulované informácie) vždy v čase, kedy majú byť predložené alebo zverejnené podľa 
príslušného právneho predpisu alebo inak bez zbytočného odkladu. 

11. ÚROKOVÝ VÝNOS DLHOPISOV 

11.1 Spôsob úročenia, Úrokové obdobie 

Úrokový výnos z Dlhopisov bude v každom Úrokovom období pozostávať z pevnej úrokovej sadzby vo výške 
4,75 % per annum (ďalej len Úroková sadzba). 

Úrokové výnosy budú vyplatené raz ročne spätne, vždy k 9. novembru každého roka (každý takýto deň ďalej 
len Dátum výplaty úrokov). Prvým Dátumom výplaty úrokov bude 9. november 2017. 

Úrokovým obdobím sa rozumie obdobie začínajúce Dátumom emisie (vrátane) a končiace v poradí prvým 
Dátumom výplaty úrokov (bez tohto dňa) a ďalej každé bezprostredne nadväzujúce obdobie počnúc Dátumom 
výplaty úrokov (vrátane) a končiace ďalším nasledujúcim Dátumom výplaty úrokov (bez tohto dňa) až do 
Dátumu konečnej splatnosti Dlhopisov (bez tohto dňa) alebo Dátumu predčasnej splatnosti z rozhodnutia 
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Emitenta (bez tohto dňa). Na účely začiatku plynutia akéhokoľvek Úrokového obdobia sa Dátum výplaty 
úrokov neposúva v súlade s konvenciou Pracovného dňa.  

11.2 Koniec úročenia 

Dlhopisy prestanú byť úročené Dátumom splatnosti Dlhopisov (Dátumom splatnosti Dlhopisov sa rozumie 
Dátum konečnej splatnosti Dlhopisov, Dátum predčasnej splatnosti Dlhopisov, ako aj Dátum predčasnej 
splatnosti z rozhodnutia Emitenta) za podmienky, že Menovitá hodnota Dlhopisov bola splatená. Ak nedôjde k 
úplnému splateniu Dlhopisov k Dátumu splatnosti Dlhopisov, úrokový výnos z Dlhopisov bude ďalej narastať 
podľa Úrokovej sadzby až do splatenia Majiteľom Dlhopisov všetkých čiastok splatných v súvislosti 
s Dlhopismi.  

11.3 Konvencia pre výpočet úrokového výnosu 

Na účely výpočtu úrokového výnosu prislúchajúceho k Dlhopisom sa použije konvencia na výpočet úrokov 
„BCK – Standard 30E/360“, podľa ktorej jeden rok obsahuje 360 dní rozdelených do dvanástich mesiacov po 
30 kalendárnych dňoch, pričom v prípade neúplného mesiaca sa bude vychádzať z počtu skutočne uplynutých 
dní. Úroková sadzba a vypočítanie úrokových výnosov z Dlhopisov Administrátorom bude (s výnimkou 
zjavnej chyby) pre všetkých Majiteľov Dlhopisov konečné a záväzné. 

11.4 Stanovenie úrokového výnosu 

Čiastka úrokového výnosu prislúchajúceho k jednému Dlhopisu sa stanoví ako násobok Menovitej hodnoty 
Dlhopisu a Úrokovej sadzby (vyjadrenej desatinným číslom) a príslušného zlomku dní vypočítaného podľa 
konvencie pre výpočet úroku uvedenej v článku 11.3. Takto stanovená čiastka úrokového výnosu 
prislúchajúceho k jednému Dlhopisu bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta podľa aritmetických pravidiel. 

12. SPLATENIE A ODKÚPENIE 

12.1 Konečná splatnosť 

Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov alebo k odkúpeniu Dlhopisov Emitentom a ich zániku, ako 
je uvedené nižšie, bude celková menovitá hodnota Dlhopisov splatná jednorazovo 9. novembra 2021 (ďalej len 
Dátum konečnej splatnosti Dlhopisov). 

Majiteľ Dlhopisov nie je oprávnený žiadať predčasné splatenie Dlhopisov pred Dátumom konečnej splatnosti 
Dlhopisov s výnimkou predčasného splatenia Dlhopisov po rozhodnutí Schôdze podľa článku 15.4. 

12.2 Možnosť predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta 

(a) Emitent môže písomným oznámením Majiteľom Dlhopisov určiť, že všetky (nie len niektoré) 
Dlhopisy sa stávajú predčasne splatné k 9. novembru 2019. Každý takto stanovený deň bude Dátum 
predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta. Oznámenie musí byť urobené najneskôr do 
9. augusta 2019. 

(b) Určenie Dátumu predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta je neodvolateľné a podlieha konvencii 
Pracovného dňa. 

(c) Emitent je povinný v Dátume predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta splatiť Majiteľovi 
Dlhopisov Menovitú hodnotu každého Dlhopisu spolu s mimoriadnym výnosom vo výške 0,25 % 
z Menovitej hodnoty Dlhopisu. 

12.3 Odkúpenie Dlhopisov 

Emitent môže kedykoľvek odkúpiť akékoľvek množstvo Dlhopisov na trhu alebo inak za akúkoľvek cenu. 
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12.4 Zánik Dlhopisov 

Dlhopisy odkúpené Emitentom zanikajú a nemôžu byť opäť vydané ani predané. 

12.5 Domnienka splatenia 

Ak Emitent uhradí Administrátorovi čiastku Menovitej hodnoty každého z Dlhopisov a čiastku príslušných 
úrokových výnosov splatných podľa podmienok Dlhopisov, všetky záväzky Emitenta z Dlhopisov budú 
považované za úplne splatené ku dňu pripísania príslušných čiastok na príslušný účet Administrátora. 

13. PLATOBNÉ PODMIENKY 

13.1 Mena platieb 

Emitent sa zaväzuje vyplácať úrokový výnos a splatiť Menovitú hodnotu každého Dlhopisu v mene euro. 
Úrokový výnos bude vyplácaný a Menovitá hodnota každého z Dlhopisov bude splatená Majiteľom Dlhopisov 
v súlade s týmito Podmienkami a daňovými, devízovými a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky účinnými v čase vykonania príslušnej platby. 

13.2 Dátum výplaty 

Výplaty úrokových výnosov z Dlhopisov a splatenie Menovitej hodnoty každého z Dlhopisov budú Emitentom 
vykonávané prostredníctvom Administrátora ku dňom uvedeným v týchto Podmienkach, teda v každý Dátum 
výplaty úrokov, Dátum konečnej splatnosti Dlhopisov,  Dátum predčasnej splatnosti a Dátum predčasnej 
splatnosti z rozhodnutia Emitenta (každý z týchto dní tiež len Dátum výplaty). 

Ak by Dátum výplaty pripadol na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, pripadne taký Dátum výplaty na taký 
Pracovný deň, ktorý je najbližšie nasledujúcim Pracovným dňom, pričom Emitent nebude povinný platiť úrok 
alebo akékoľvek iné dodatočné čiastky za akýkoľvek časový odklad vzniknutý v dôsledku takto stanovenej 
konvencie Pracovného dňa. 

Pracovným dňom sa na účely týchto Podmienok rozumie deň, kedy sú banky v Slovenskej republike 
a Centrálny depozitár bežne otvorené pre verejnosť a kedy sú vysporiadavané medzibankové obchody v mene 
euro česká koruna, okrem soboty, nedele a akéhokoľvek iného dňa pracovného pokoja v Slovenskej republike. 

13.3 Určenie práva na obdržanie výplat súvisiacich s Dlhopismi 

Úrokové výnosy z Dlhopisov a Menovitá hodnota Dlhopisov budú vyplácané osobám, ktoré budú 
preukázateľne Majiteľmi Dlhopisov podľa Príslušnej evidencie ku koncu pracovnej doby Centrálneho 
depozitára v príslušný Rozhodný deň (ďalej len Oprávnená osoba).  

Rozhodný deň znamená  

(i) pre účely výplaty z dôvodu rozhodnutia Schôdze na základe nastania Dátumu predčasnej splatnosti 
Dlhopisov, Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi; a 

(ii) pre účely každého iného splatenia Menovitej hodnoty dlhopisov a výplaty úrokových výnosov, deň, 
ktorý 30 kalendárnych dní predchádza Dátumu výplaty.  

Pre účely určenia Oprávnenej osoby nebude Emitent ani Administrátor prihliadať k prevodom Dlhopisov 
uskutočnených po Rozhodnom dni až do príslušného Dátumu výplaty. Pokiaľ to nebude odporovať právnym 
predpisom, môžu byť prevody všetkých Dlhopisov pozastavené počínajúc dňom bezprostredne nasledujúcim 
po Rozhodnom dni až do príslušného Dátumu výplaty, pričom na výzvu Administrátora je Majiteľ Dlhopisov 
povinný k takému pozastaveniu prevodov poskytnúť potrebnú súčinnosť. 
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13.4 Vykonávanie platieb 

(a) Administrátor bude vykonávať výplaty úrokových výnosov z Dlhopisov a výplatu Menovitej hodnoty 
z Dlhopisov Oprávneným osobám bezhotovostným prevodom na ich účet vedený v banke, pobočke 
zahraničnej banky alebo zahraničnej banke v Európskom hospodárskom priestore (EHP) podľa 
pokynu, ktorý príslušná Oprávnená osoba doručí Administrátorovi na adresu Určenej prevádzkarne 
Administrátora najneskôr päť Pracovných dní pred Dátumom výplaty. 

(b) Pokyn musí mať formu podpísaného písomného vyhlásenia (s úradne osvedčenou pravosťou 
podpisu/podpisov alebo podpisom overeným oprávneným pracovníkom Administrátora), ktoré bude 
obsahovať dostatočné informácie o účte Oprávnenej osoby umožňujúce Administrátorovi platbu 
vykonať. V prípade právnických osôb bude pokyn doplnený o originál alebo notársky overenú kópiu 
platného výpisu z obchodného registra alebo iného obdobného registra, v ktorom je Oprávnená osoba 
registrovaná (takýto pokyn spolu s výpisom z obchodného registra alebo iného obdobného registra (ak 
je relevantný) a prípadnými ostatnými príslušnými prílohami ďalej len Pokyn). Pokyn musí byť s 
obsahom a vo forme vyhovujúcej rozumným požiadavkám Administrátora, pričom Administrátor 
bude oprávnený vyžadovať dostatočne uspokojivý dôkaz o tom, že osoba, ktorá Pokyn podpísala, je 
oprávnená v mene Oprávnenej osoby takýto Pokyn podpísať. Takýto dôkaz musí byť 
Administrátorovi doručený taktiež najneskôr päť Pracovných dní pred Dátumom výplaty. V tejto 
súvislosti bude Administrátor oprávnený požadovať najmä (i) predloženie plnej moci v prípade, ak za 
Oprávnenú osobu bude konať zástupca, a (ii) dodatočné potvrdenie Pokynu od Oprávnenej osoby.  

(c) Akákoľvek Oprávnená osoba, ktorá v súlade s akoukoľvek príslušnou medzinárodnou zmluvou o 
zamedzení dvojitého zdanenia (ktorej zmluvnou stranou je Slovenská republika) uplatňuje nárok na 
daňové zvýhodnenie, je povinná doručiť Administrátorovi spolu s Pokynom ako jeho neoddeliteľnú 
súčasť doklad o svojom daňovom domicile a ďalšie doklady, ktoré si môžu Administrátor a príslušné 
daňové orgány vyžiadať.  

(d) V prípade originálov cudzích úradných listín alebo úradného overenia v cudzine si Administrátor 
môže vyžiadať poskytnutie príslušného vyššieho alebo ďalšieho overenia, resp. apostily podľa 
Haagskej dohody o apostilácii (podľa toho, čo je relevantné). Administrátor môže ďalej žiadať, aby 
všetky dokumenty vyhotovené v cudzom jazyku boli dodané s úradným prekladom do slovenského 
jazyka. 

(e) Bez ohľadu na svoje oprávnenie požadovať dodatočné informácie a doklady v súvislosti s Pokynom, 
Administrátor ani Emitent nie sú povinní preverovať správnosť a úplnosť Pokynov a súvisiacich 
informácií a dokladov a neponesú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním Oprávnenej 
osoby s doručením Pokynu ani nesprávnosťou, či inou chybou Pokynu.  

(f) Emitent ani Administrátor nie sú zodpovední za omeškanie výplaty akejkoľvek dlžnej čiastky 
spôsobenej tým, že (i) Oprávnená osoba včas nedodala riadny Pokyn alebo ďalšie dokumenty alebo 
informácie požadované od nej v tomto bode, (ii) takýto Pokyn, dokumenty alebo informácie boli 
neúplné, nesprávne alebo nepravé alebo (iii) takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami, ktoré 
nemohol Emitent alebo Administrátor ovplyvniť. Oprávnenej osobe v takomto prípade nevzniká 
žiaden nárok na akýkoľvek doplatok či úrok za takto spôsobený časový odklad príslušnej platby. 

(g) Ak Administrátor v primeranom čase po Dátume výplaty nemôže vykonať výplatu akejkoľvek dlžnej 
čiastky z Dlhopisov z dôvodov omeškania na strane Oprávnenej osoby, nepodania riadneho Pokynu 
alebo z iných dôvodov na strane Oprávnenej osoby (napr. v prípade jej smrti), môže Administrátor 
bez toho aby boli dotknuté oprávnenia podľa § 568 Občianskeho zákonníka a podľa vlastného 
uváženia alebo na pokyn Emitenta, zložiť dlžnú čiastku na náklady Oprávnenej osoby (alebo jej 
právneho nástupcu) do úschovy u notára alebo dlžnú čiastku sám uschovať. Zložením dlžnej čiastky 
do úschovy sa záväzok Emitenta a Administrátora v súvislosti s platbou takej čiastky považuje za 
splnený a Oprávnenej osobe (alebo jej právnemu nástupcovi) v týchto prípadoch nevzniká žiaden 
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nárok na akýkoľvek doplatok, úrok alebo iný výnos v súvislosti s uschovaním a neskoršou výplatou 
danej čiastky. 

14. ZDANENIE 

14.1 Splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisu a výplaty úrokových výnosov z Dlhopisu sa budú vykonávať bez 
akejkoľvek zrážky daní, odvodov alebo iných poplatkov, ibaže by tieto boli vyžadované právnymi predpismi 
Slovenskej republiky účinnými k Dátumu výplaty.  

14.2 Ak bude akákoľvek taká zrážka daní, odvodov alebo iných poplatkov vyžadovaná právnymi predpismi 
Slovenskej republiky účinnými k Dátumu výplaty, Emitent nebude povinný hradiť príjemcom platieb žiadne 
ďalšie sumy z titulu náhrady týchto zrážok, daní, odvodov alebo poplatkov.  

15. PREDČASNÁ SPLATNOSŤ DLHOPISOV V PRÍPADE PORUŠENIA 

15.1 Prípady porušenia 

Každý z nasledovných prípadov alebo okolností predstavuje Prípad porušenia: 

(a) Neplnenie. Akákoľvek platba splatná Majiteľom Dlhopisov v súvislosti s Dlhopismi nie je uhradená 
do 14 kalendárnych dní od dátumu jej splatnosti.  

(b) Porušenie ostatných záväzkov. Emitent poruší alebo nesplní akýkoľvek záväzok (iný ako je uvedený 
v odseku 15.1(a) vyššie) v súvislosti s Dlhopismi a takéto porušenie alebo neplnenie Emitent 
nenapraví do 30 dní odo dňa, kedy bol na porušenie písomne upozornený Administrátorom alebo 
ktorýmkoľvek Majiteľom Dlhopisov. 

(c) Neplnenie iných peňažných záväzkov (cross-default) Emitenta. Akýkoľvek Záväzok Emitenta, 
ktorý v súhrne dosiahne aspoň 1 500 000 EUR alebo ekvivalent tejto hodnoty v akejkoľvek inej mene 
(i) sa stane predčasne splatným pred dňom pôvodnej splatnosti z dôvodu porušenia povinnosti 
Emitenta alebo (ii) nie je uhradený v okamihu, keď sa stane splatným, a takéto omeškanie pretrváva 
dlhšie ako 10 Pracovných dní.  

(d) Nedostatočné vlastné imanie Emitenta. Vlastné imanie Emitenta vykázané podľa poslednej 
zverejnenej individuálnej alebo konsolidovanej (podľa toho, ktorú Emitent zostavuje) účtovnej 
závierky Emitenta poklesne pod 20 000 000 EUR. 

(e) Neplnenie limitu finančného zadlženia Emitenta. Pomer Finančného zadlženia Emitenta 
k celkovým aktívam Emitenta vypočítaný na základe poslednej zverejnenej individuálnej alebo 
konsolidovanej (podľa toho, ktorú Emitent zostavuje) účtovnej závierke Emitenta nie je dodržaný na 
úrovni maximálne 55 % a takéto neplnenie Emitent nenapraví do 15 Pracovných dní odo dňa, kedy bol 
na porušenie písomne upozornený Administrátorom alebo ktorýmkoľvek Majiteľom Dlhopisov. 
Emitent preukáže nápravu Majiteľom Dlhopisov zverejnením potvrdenia nezávislého audítora 
Emitenta o tejto skutočnosti. 

Pre účely týchto Podmienok, Finančné zadlženie Emitenta znamená súčet položiek v riadkoch B.I.4. 
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám, 
B.I.5. Ostatné dlhodobé záväzky, B.I.8. Vydané dlhopisy, B.I.10. Iné dlhodobé záväzky, B.III: 
Dlhodobé bankové úvery a B.VI. Bežné bankové úvery individuálnej účtovnej závierky Emitenta 
a všetky ostatné záväzky nesúce úrokový náklad. V prípade zmeny účtovných štandardov alebo 
metodiky bude použitý súčet ekvivalentných položiek účtovnej závierky Emitenta. 

(f) Platobná neschopnosť. (i) Emitent podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie 
reštrukturalizácie alebo obdobné konanie (ďalej len Insolvenčný návrh), účelom ktorého je 
kolektívne alebo postupné uspokojenie veriteľov podľa príslušných právnych predpisov; (ii) na 
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majetok Emitenta je príslušným orgánom vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo začaté 
iné obdobné konanie; (iii) Insolvenčný návrh je príslušným orgánom zamietnutý z dôvodu, že 
Emitentov majetok by nekryl ani náklady a výdavky spojené s konaním; alebo (iv) Emitent navrhne 
alebo uzavrie dohodu o odklade, o zostavení časového harmonogramu alebo inej úprave všetkých 
svojich dlhov z dôvodu, že ich nie je schopný uhradiť v čase ich splatnosti.  

(g) Likvidácia. Je vydané právoplatné rozhodnutie orgánu príslušnej jurisdikcie alebo prijaté rozhodnutie 
príslušného orgánu Emitenta o jeho zrušení s likvidáciou. 

(h) Zmena ovládania. Pán Artur Gevorkyan prestane vlastniť, priamo alebo nepriamo viac než 50 % 
podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach Emitenta alebo stratí právo menovať väčšinu 
členov štatutárneho orgánu Emitenta. 

(i) Vykonávacie konanie. Dôjde k pozastaveniu s nakladaním, výkonu rozhodnutia, exekúcii alebo 
obdobnému právnemu konaniu postihujúcemu akúkoľvek časť majetku, aktív alebo výnosov 
Emitenta, ktorých hodnota jednotlivo alebo v súhrne prevyšuje čiastku 1 500 000 EUR v prípade 
Emitenta (alebo ekvivalent tejto hodnoty v akejkoľvek inej mene), a nedôjde k zastaveniu takého 
konania do 30 kalendárnych dní od jeho začatia. 

(j) Protiprávnosť. Záväzky z Dlhopisov sa dostanú do rozporu s platnými právnymi predpismi alebo sa 
pre Emitenta stane protiprávnym plniť akúkoľvek svoju významnú povinnosť z Dlhopisov alebo v 
súvislosti s nimi. 

(k) Koniec obchodovania. Z dôvodu porušenia povinnosti Emitenta Dlhopisy prestanú byť obchodované 
po dobu dlhšiu ako 30 dní na regulovanom voľnom trhu BCPB alebo inom regulovanom trhu BCPB 
(alebo jej nástupcu), ktorý regulovaný voľný trh nahrádza. 

15.2 Práva Majiteľov Dlhopisov v Prípade porušenia 

Ak nastane a bude pretrvávať akýkoľvek Prípad porušenia, Majitelia Dlhopisov, ktorých menovitá hodnota je 
najmenej 10 % celkovej menovitej hodnoty vydaných a nesplatených Dlhopisov môžu písomným oznámením 
doručeným na adresu Určenej prevádzkarne Administrátora požiadať o zvolanie Schôdze v súlade s článkom 
18.1 nižšie (ďalej tiež len Žiadosť o zvolanie Schôdze), za účelom hlasovania o uplatnení práva požadovať 
predčasnú splatnosť Dlhopisov. 

15.3 Vylúčenie opakovania 

Majiteľ Dlhopisov nemá právo požiadať o zvolanie Schôdze, ak ide o taký Prípad porušenia, vo vzťahu ku 
ktorému Schôdza už v minulosti bola zvolaná a buď neprijala uznesenie o uplatnení práva požadovať 
predčasnú splatnosť Dlhopisov alebo stanovila dodatočnú lehotu pre splnenie povinnosti Emitenta a táto lehota 
ešte neuplynula. 

15.4 Predčasná splatnosť Dlhopisov 

Ak nie je v týchto Podmienkach uvedené inak, všetky záväzky Emitenta z Dlhopisov (teda záväzok splatiť 
Menovitú hodnotu a príslušné úrokové výnosy z Dlhopisov) sa stanú predčasne splatné v desiaty Pracovný deň 
mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola Emitentovi doručená zápisnica z rokovania Schôdze, ktorá v 
súlade s odsekom 18.5(c)(i) rozhodla o uplatnení práva požadovať predčasnú splatnosť Dlhopisov (ďalej tiež 
len Dátum predčasnej splatnosti Dlhopisov). 

15.5 Ďalšie podmienky predčasného splatenia Dlhopisov 

Pre vykonanie platieb v prípade predčasného splatenia Dlhopisov podľa tohto článku 15 sa primerane použijú 
ustanovenia článku 13. 
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16. PREMLČANIE 

Práva z Dlhopisov sa premlčia uplynutím desiatich rokov odo dňa ich splatnosti. 

17. ADMINISTRÁTOR A KOTAČNÝ AGENT 

17.1 Administrátor 

Činnosť administrátora spojenú s výplatami úrokových výnosov, splatením Dlhopisov a výpočtami súvisiacimi 
so stanovovaním úrokových výnosov a ďalších čiastok podľa Dlhopisov a tiež činnosti súvisiace s prijatím 
Dlhopisov na príslušný regulovaný trh bude zabezpečovať pre Emitenta Slovenská sporiteľňa, a. s. (ďalej len 
Administrátor) na základe zmluvy s administrátorom (ďalej len Zmluva s administrátorom). Emitent 
prostredníctvom Administrátora ako kotačného agenta požiada o prijatie Dlhopisov na regulovaný voľný trh 
BCPB.  

17.2 Určená prevádzkareň Administrátora 

Určená prevádzkareň a výplatné miesto Administrátora (ďalej len Určená prevádzkareň) sú na nasledujúcej 
adrese: 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Tomášikova 48 
Bratislava 832 37 
Slovenská republika 

17.3 Ďalší, resp. iný Administrátor a iná Určená prevádzkareň  

Emitent je oprávnený rozhodnúť o vymenovaní iného alebo ďalšieho Administrátora a o určení inej alebo 
ďalšej Určenej prevádzkarne Administrátora. Zmeny Administrátora a Určenej prevádzkarne sa považujú za 
zmeny platobného miesta. Zmeny nesmú spôsobiť Majiteľom Dlhopisov podstatnú ujmu. Rozhodnutie o 
poverení iného alebo ďalšieho Administrátora Emitent oznámi Majiteľom Dlhopisov. Akákoľvek takáto zmena 
nadobudne účinnosť uplynutím lehoty 15 dní odo dňa takéhoto oznámenia, pokiaľ v takom oznámení nie je 
určený neskorší dátum účinnosti. 

17.4 Vzťah Administrátora k Majiteľom Dlhopisov 

Administrátor koná v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z jeho funkcií vo vzťahu k Dlhopisom ako 
zástupca Emitenta a nie je v žiadnom právnom vzťahu s Majiteľmi Dlhopisov. 

Administrátor neručí za záväzky Emitenta z Dlhopisov a ani ich inak nezabezpečuje. 

17.5 Zmeny a vzdanie sa nárokov 

Emitent a Administrátor sa môžu bez súhlasu Majiteľov Dlhopisov dohodnúť na (a) akejkoľvek zmene 
ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy s administrátorom, pokiaľ ide výlučne o zmenu formálnu, vedľajšej alebo 
technickej povahy, alebo je uskutočnená za účelom opravy zrejmého omylu alebo vyžadovaná zmenami v 
právnych predpisoch a (b) akejkoľvek inej zmene a vzdaní sa nárokov z akéhokoľvek porušenia niektorého 
z ustanovení Zmluvy s administrátorom, ktoré podľa rozumného názoru Emitenta a Administrátora nespôsobí 
Majiteľom Dlhopisov podstatnú ujmu. 

18. SCHÔDZA MAJITEĽOV DLHOPISOV 

18.1 Iniciovanie zvolania Schôdze  

(a) Majitelia Dlhopisov, ktorých menovitá hodnota je najmenej 10 % celkovej menovitej hodnoty 
vydaných a nesplatených Dlhopisov, majú právo požiadať o zvolanie Schôdze Majiteľov Dlhopisov 
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(ďalej len Schôdza) v súlade do Zákonom o dlhopisoch a ak nastane Prípad porušenia. Písomná 
Žiadosť o zvolanie Schôdze musí byť doručená Emitentovi a Administrátorovi.  

(b) Každý Majiteľ Dlhopisov, ktorý požiada o zvolanie Schôdze, je povinný v Žiadosti o zvolanie 
Schôdze uviesť, aký počet Dlhopisov vlastní a spolu so Žiadosťou o zvolanie Schôdze predložiť výpis 
z Príslušnej evidencie preukazujúci, že je Majiteľom Dlhopisov v zmysle článku 5 v ním udávanom 
množstve ku dňu podpísania Žiadosti o zvolanie Schôdze. 

(c) Žiadosť o zvolanie Schôdze môže byť príslušným Majiteľom Dlhopisov vzatá späť, avšak len ak je 
takéto späťvzatie doručené Emitentovi a Administrátorovi najneskôr tri Pracovné dni pred konaním 
Schôdze. Späťvzatie Žiadosti o zvolanie Schôdze nemá vplyv na prípadnú Žiadosť o zvolanie 
Schôdze iných Majiteľov Dlhopisov. Ak sa Schôdza neuskutoční výlučne pre späťvzatie Žiadosti o 
zvolanie Schôdze, príslušní Majitelia Dlhopisov sú spoločne a nerozdielne povinní Emitentovi 
nahradiť náklady doposiaľ vynaložené na prípravu Schôdze. 

(d) Emitent je povinný bez zbytočného odkladu najneskôr v lehote 10 Pracovných dní zvolať Schôdzu aj 
bez žiadosti Majiteľov Dlhopisov ak nastane Prípad porušenia. 

18.2 Zvolanie Schôdze 

Emitent je povinný zabezpečiť zvolanie Schôdze v lehote 10 Pracovných dní od doručenia Žiadosti o zvolanie 
Schôdze. Ak si Emitent nesplní túto povinnosť, Schôdzu bez zbytočného odkladu zvolá Administrátor na 
náklady Emitenta. 

Náklady na organizáciu a zvolanie Schôdze hradí Emitent, ak nie je uvedené inak. Emitent však má právo 
požadovať náhradu nákladov na zvolanie Schôdze od Majiteľov Dlhopisov, ktorí podali Žiadosť o zvolanie 
Schôdze bez vážneho dôvodu, najmä keď Eminent riadne plní povinnosti vyplývajúce z Podmienok a nenastal 
Prípad porušenia. Náklady spojené s účasťou na Schôdzi si hradí každý účastník sám.  

18.3 Oznámenie o zvolaní Schôdze 

Emitent je povinný uverejniť oznámenie o zvolaní Schôdze spôsobom ustanoveným v článku 19 a to najneskôr 
10 Pracovných dní pred dňom konania Schôdze. Ak si Emitent nesplní túto povinnosť, namiesto a na náklady 
Emitenta zabezpečí uverejnenie bez zbytočného odkladu Administrátor. 

Oznámenie o zvolaní Schôdze musí obsahovať aspoň: 

(a) obchodné meno, IČO a sídlo Emitenta; 

(b) označenie Dlhopisov v rozsahu minimálne názov Dlhopisu, Dátum emisie a ISIN; 

(c) miesto, dátum a hodinu konania Schôdze, pričom miesto konania Schôdze musí byť v Bratislave, 
dátum konania Schôdze musí pripadať na deň, ktorý je Pracovným dňom, a hodina konania Schôdze 
nesmie byť skôr ako o 9:00 hod a neskôr ako o 16:00 hod; 

(d) program Schôdze, pričom voľba Predsedu Schôdze musí byť prvým bodom programu Schôdze; a 

(e) Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi. 

Ak odpadne dôvod pre zvolanie Schôdze, odvolá ju zvolávateľ rovnakým spôsobom, akým bola zvolaná. 
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18.4 Osoby oprávnené zúčastniť sa Schôdze a hlasovať na nej 

(a) Osoby oprávnené zúčastniť sa Schôdze  

Schôdze je oprávnený sa zúčastniť a hlasovať na nej každý Majiteľ Dlhopisov, okrem Vylúčených 
osôb, ktorý bol evidovaný ako Majiteľ Dlhopisov v zmysle článku 5 (ďalej len Osoba oprávnená k 
účasti na Schôdzi) na konci siedmeho kalendárneho dňa pred dňom konania príslušnej Schôdze 
(ďalej len Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi). K prípadným prevodom Dlhopisov uskutočneným 
po tomto dni sa neprihliada.  

Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi môže byť zastúpená splnomocnencom, ktorý sa na začiatku 
konania Schôdze preukáže a odovzdá Predsedovi Schôdze originál plnej moci s úradne overeným 
podpisom Osoby oprávnenej k účasti na Schôdzi, resp. jej štatutárneho orgánu ak ide o právnickú 
osobu, spolu s doloženým originálom alebo kópiou platného výpisu z obchodného registra alebo 
iného obdobného registra, v ktorom je Oprávnená osoba k účasti na Schôdzi (prípadne aj samotný 
splnomocnenec, ak je právnická osoba) registrovaná, pričom takáto plná moc je s výnimkou zjavných 
nedostatkov nevyvrátiteľným dôkazom oprávnenia splnomocnenca zúčastniť sa a hlasovať na Schôdzi 
v mene zastupovanej Osoby oprávnenej k účasti na Schôdzi. Po skončení Schôdze odovzdá Predseda 
Schôdze plnú moc do úschovy Emitenta alebo Administrátora, podľa toho, kto bude zvolávateľom 
Schôdze. 

(b) Hlasovacie právo 

Na Schôdzi nemajú právo hlasovať Majitelia Dlhopisov, ktorými sú sám Emitent, osoby jeho 
kontrolujúce alebo ním kontrolované alebo jemu blízke (Vylúčené osoby). Vylúčené osoby sa ale 
môžu na Schôdzi zúčastniť.  

Kontrola pre účely týchto Podmienok znamená: 

(i) priamy alebo nepriamy podiel viac ako 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích 
právach; 

(ii) právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, 
dozornej rady alebo riaditeľa; 

(iii) možnosť vykonávať vplyv na riadení (rozhodujúci vplyv) (A) porovnateľný s vplyvom 
zodpovedajúcim podielu podľa bodu (i) vyššie, a to buď na základe stanov právnickej osoby, 
alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom, (B) na 
základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho 
orgánu, k väčšine členov dozornej rady alebo k väčšine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný 
alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na základe ich ustanovenia 
príslušným spoločníkom alebo členom právnickej osoby, pričom takýto vzniknutý vzťah 
kontroly trvá do zostavenia najbližšej konsolidovanej účtovnej závierky po zániku práva 
podľa bodu (ii) vyššie príslušnému spoločníkovi alebo členovi právnickej osoby, (C) 
porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa bodu (i) vyššie, a to na základe 
dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby; alebo 

(iv) možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom. 

Pre odstránenie pochybností, Vylúčenou osobou nie je Majiteľ Dlhopisov, ktorého eviduje, a na 
ktorého účet koná Vylúčená osoba v rámci držiteľskej správy. Vo vzťahu k Dlhopisom vlastneným 
takýmto Majiteľom Dlhopisov môže vykonávať hlasovacie právo aj daná Vylúčená osoba ako 
správca. 
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Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi má toľko hlasov z celkového počtu hlasov, koľko zodpovedá 
pomeru medzi menovitou hodnotou Dlhopisov, ktorých Majiteľom Dlhopisov bola k Rozhodnému 
dňu pre účasť na Schôdzi, a celkovou menovitou hodnotou Dlhopisov, ktorých Majiteľmi Dlhopisov 
k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi boli ostatné Osoby oprávnené k účasti na Schôdzi, ktoré sa 
zúčastnia Schôdze. 

(c) Účasť ďalších osôb na Schôdzi 

Emitent je povinný zúčastniť sa Schôdze, a to buď prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu alebo 
prostredníctvom riadne splnomocnenej osoby. Na Schôdzi sú ďalej oprávnení zúčastniť sa akýkoľvek 
iní členovia štatutárneho, dozorného, kontrolného alebo riadiaceho orgánu Emitenta a Administrátora, 
iní zástupcovia Administrátora, notár a hostia prizvaní Emitentom alebo Administrátorom, resp. 
akékoľvek iné osoby, ktorých účasť na Schôdzi bola odsúhlasená Emitentom a Administrátorom. 

18.5 Priebeh a rozhodovanie Schôdze 

(a) Uznášaniaschopnosť 

Schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastňujú Osoby oprávnené k účasti na Schôdzi, ktoré boli k 
Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi Majitelia Dlhopisov, ktorých menovitá hodnota predstavuje 
viac ako 50 % celkovej menovitej hodnoty vydaných a doposiaľ nesplatených Dlhopisov s výnimkou 
Dlhopisov vo vlastníctve Vylúčených osôb, ktoré sa na účely uznášaniaschopnosti Schôdze 
nezapočítavajú. Na Schôdzi pred jej začatím poskytne zvolávateľ informáciu o počte Dlhopisov, 
ohľadom ktorých sú Osoby oprávnené k účasti na Schôdzi oprávnené zúčastniť sa Schôdze a hlasovať 
na nej.  

(b) Predseda Schôdze  

Schôdzi predsedá Emitent alebo ním určená osoba, dokiaľ Schôdza nerozhodne o inej osobe predsedu 
Schôdze (ďalej len Predseda Schôdze). Voľba Predsedu Schôdze musí byť prvým bodom programu 
Schôdze. Ak nie je voľba Predsedu Schôdze voleného Schôdzou úspešná, Schôdzi až do konca 
predsedá Emitent, resp. ním určená osoba. 

(c) Rozhodovanie Schôdze 

Schôdza je oprávnená rozhodovať len o návrhoch uznesení pokiaľ spadajú do rozhodovacej 
pôsobnosti Schôdze. Schôdza rozhoduje len o návrhoch uznesení uvedených v oznámení o jej zvolaní. 
Záležitosti, ktoré neboli zaradené na navrhovaný program Schôdze ani neboli uvedené v oznámení o 
jej zvolaní možno rozhodnúť iba ak s prerokovaním týchto bodov súhlasia všetky prítomné Osoby 
oprávnené k účasti na Schôdzi s výnimkou Vylúčených osôb a ak zároveň súvisia s niektorým z 
bodov uvedených v oznámení o zvolaní Schôdze. Schôdza má právomoc rozhodnúť s účinkami 
záväznými pre Emitenta iba: 

(i) o uplatnení práva požadovať predčasnú splatnosť Menovitej hodnoty Dlhopisov a vyplatení 
pomernej časti úrokového výnosu ku Dňu predčasnej splatnosti Dlhopisov v Prípade 
porušenia, ak tento pretrváva v čase rozhodovania Schôdze; prijatím takéhoto rozhodnutia 
všetci Majitelia Dlhopisov uplatňujú právo požadovať predčasnú splatnosť Menovitej 
hodnoty Dlhopisov a vyplatenie pomernej časti úrokového výnosu ku Dňu predčasnej 
splatnosti Dlhopisov; 

(ii) o dodatočnej lehote na splnenie povinnosti Emitenta z Dlhopisov alebo v súvislosti 
s Dlhopismi. Ak Emitent povinnosť nesplní v tejto dodatočnej lehote, pôjde o nový Prípad 
porušenia. 
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Schôdza o predložených návrhoch rozhoduje formou uznesenia. Na prijatie uznesenia postačuje 
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných Osôb oprávnených k účasti na Schôdzi okrem Vylúčených 
osôb (Hlasujúci majitelia). 

O každej veci predloženej Schôdzi na rozhodovanie sa rozhoduje tak, že po tom ako Predseda 
Schôdze oznámi znenie navrhovaného uznesenia, každý Hlasujúci majiteľ po výzve Predsedu 
Schôdze vyhlási, či (A) je za prijatie navrhovaného uznesenia, (B) je proti prijatiu navrhovaného 
uznesenia, alebo (C) sa zdržiava hlasovania, pričom každé takéto vyhlásenie bude zaznamenané 
prítomným notárom. Po ukončení hlasovania všetkých  Hlasujúcich majiteľov vyššie uvedeným 
spôsobom a po tom, ako sa vyhodnotia jeho výsledky, Predseda Schôdze po dohode s prítomným 
notárom oznámi Osobám oprávneným k účasti na Schôdzi, či sa navrhované uznesenie prijalo alebo 
neprijalo potrebným počtom hlasov Hlasujúcich majiteľov, pričom takéto vyhlásenie spolu so 
záznamom prítomného notára o výsledku hlasovania bude nezvratným a konečným dôkazom o 
výsledku hlasovania.  

Akékoľvek riadne prijaté uznesenie je záväzné pre Emitenta a všetkých Majiteľov Dlhopisov bez 
ohľadu na to, či sa Schôdze zúčastnili a či hlasovali alebo nehlasovali za uznesenie na Schôdzi. 

(d) Odloženie Schôdze 

Predseda Schôdze je povinný rozpustiť Schôdzu, ak riadne zvolaná Schôdza nie je uznášaniaschopná 
v súlade s ustanovením odseku 18.5(a) po uplynutí 60 minút od okamihu určeného pre začiatok 
konania Schôdze. Emitent je v takom prípade povinný zvolať náhradnú Schôdzu tak, aby sa konala do 
14 dní odo dňa, na ktorý bola pôvodná Schôdza zvolaná. Konanie náhradnej Schôdze sa oznámi 
podľa článku 18.3. Nová Schôdza je uznášaniaschopná a rozhoduje za rovnakých podmienok a 
rovnakým spôsobom ako rozpustená Schôdza, podmienka uznášaniaschopnosti podľa odseku 18.5(a) 
sa však nepoužije. 

(e) Zápisnica z rokovania Schôdze 

Priebeh konania každej Schôdze (vrátane, ale bez obmedzenia, (i) programu rokovania Schôdze, (ii) 
jednotlivých uznesení, ktoré Schôdza prijala, a (iii) výsledkov hlasovania Schôdze k jednotlivým 
uzneseniam) bude zaznamenaný v notárskej zápisnici vyhotovenej na Schôdzi, pričom jeden odpis 
bude vyhotovený prítomným notárom pre Emitenta a jeden pre Administrátora. Zápisnice, ktoré budú 
náležite uschované u Emitenta a Administrátora, budú nevyvrátiteľným dôkazom o skutočnostiach v 
takýchto zápisniciach obsiahnutých a pokiaľ sa nepreukáže opak, budú preukazovať skutočnosť, že sa 
každá Schôdza, ktorej priebeh bude v zápisnici zaznamenaný, náležite zvolala a konala a že všetky 
uznesenia takej Schôdze boli prijaté za dodržania všetkých podmienok a náležitostí na ich prijatie v 
súlade s týmito Podmienkami. Emitent je povinný zápisnicu zverejniť do 14 dní odo dňa jej 
vyhotovenia. Zápisnica zo Schôdze bude k dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom Dlhopisov v obvyklej 
pracovnej dobe v Určenej prevádzkarni Administrátora. 

Na priebeh a rozhodovanie Schôdze sa v miere, v akej nie sú upravené v týchto Podmienkach, 
vzťahujú ustanovenia §5b Zákona o dlhopisoch. 

19. OZNÁMENIA 

19.1 Akékoľvek oznámenie alebo komunikácia zo strany Emitenta adresované alebo určené Majiteľom Dlhopisov v 
súvislosti s Dlhopismi budú uverejnené na Webovom sídle Emitenta. Ak právne predpisy alebo tieto 
Podmienky požadujú aj uverejnenie iným spôsobom, bude takéto oznámenie považované za platne uverejnené 
jeho uverejnením predpísaným spôsobom. Ak bude niektoré oznámenie uverejňované viacerými spôsobmi, 
bude sa za dátum takéhoto oznámenia považovať dátum jeho prvého uverejnenia. Dátum uverejnenia sa 
zároveň považuje za deň doručenia oznámenia Majiteľom Dlhopisov.  
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19.2 Emitent je povinný robiť všetky oznámenia a zverejnenia v súvislosti s Dlhopismi v slovenskom jazyku alebo, 
podľa rozhodnutia Emitenta a ak to vzhľadom na charakter oznámenia alebo zverejnenia pripúšťajú právne 
predpisy, v  anglickom jazyku. 

19.3 Akékoľvek oznámenie Emitentovi v súvislosti s Dlhopismi musí byť doručené v písomnej forme na 
nasledovnú adresu: 

GEVORKYAN, s.r.o.  
Zvolenská cesta 14 
974 03 Banská Bystrica 

alebo na takú inú adresu, ktorá bude Majiteľom Dlhopisov oznámená spôsobom uvedeným v tomto odseku. 

20. ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVANIE SPOROV 

20.1 Práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov a v súvislosti s nimi sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

20.2 Tieto Podmienky môžu byť preložené do iných jazykov. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi rôznymi 
jazykovými verziami bude rozhodujúca slovenská jazyková verzia. 

20.3 Všetky prípadné spory medzi Emitentom a Majiteľmi Dlhopisov, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s 
Dlhopismi, budú s konečnou platnosťou riešené príslušnými súdmi v Slovenskej republike. 
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3.5 Podmienky ponuky 

Dlhopisy nebudú vydávané na základe verejnej ponuky a budú ponúkané v Slovenskej republike 
obmedzenému okruhu vopred známych, výhradne inštitucionálnych investorov, ktorých počet nepresiahne 150 
a to prostredníctvom Vedúceho manažéra, ktorý obstaráva pre Emitenta umiestnenie Dlhopisov a s tým 
súvisiace služby. 

3.6 Prijatie na obchodovanie a spôsob obchodovania 

Emitent najneskôr do 30. novembra 2016 požiada o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom 
voľnom trhu BCPB, a to prostredníctvom Administrátora. Emitent nemôže zaručiť, že BCPB žiadosť o prijatie 
na obchodovanie prijme. Obchodovanie s Dlhopismi bude začaté až po ich prijatí na obchodovanie na 
regulovanom voľnom trhu BCPB. Okrem žiadosti o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom 
voľnom trhu BCPB Emitent nepožiadal, ani nemieni požiadať, o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na 
niektorom domácom či zahraničnom regulovanom trhu alebo burze. Nie sú ustanovené žiadne osoby, ktoré 
majú pevný záväzok konať ako sprostredkovatelia v sekundárnom obchodovaní poskytujúci likviditu 
prostredníctvom nákupných a predajných cenových ponúk.  

Okrem týchto Dlhopisov Emitent nevydal žiadne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu. 

Vo vzťahu k Dlhopisom neexistujú žiadne predkupné práva ani práva na prednostné upísanie.  

3.7 Dodatočné informácie 

(a) Poradcovia v súvislosti s vydaním cenných papierov 

Emitent pri vydaní Dlhopisov a pri vypracovaní tohto Prospektu využil služby Vedúceho manažéra. Vedúci 
manažér využil služby Allen & Overy Bratislava, s.r.o. ako svojho právneho poradcu.  

Údaje pre účely zostavenia Prospektu poskytol výlučne Emitent a Vedúci manažér samostatne nezisťoval ani 
nepreveroval pravosť, aktuálnosť a hodnovernosť týchto údajov. Vedúci manažér v žiadnom prípade a 
žiadnym spôsobom nezodpovedá za presnosť , správnosť a úplnosť rizikových faktorov, finančných údajov a 
akýchkoľvek iných údajov o Emitentovi alebo Dlhopisoch uvedených v Prospekte. Prospekt ani žiadny údaj v 
ňom uvedený nemožno považovať za investičné odporúčanie zo strany Vedúceho manažéra alebo Emitenta a 
každý investor musí informácie uvedené v Prospekte zvážiť samostatne. 

SLSP poskytuje tiež služby Administrátora a kotačného agenta ako je bližšie opísané v článku 3.4 „ Informácie 
týkajúce sa Dlhopisov“. 

(b) Audit informácií  

V článku 3 „Údaje o cenných papieroch“ sa nenachádzajú informácie, ktoré by boli podrobené auditu a kde 
audítori vypracovali správu. 

(c) Informácie znalcov a tretej strany 

V článku 3 „Údaje o cenných o papieroch“ nie sú použité vyhlásenia alebo správy pripísané určitej osobe ako 
znalcovi ani informácie získané od tretej strany. 

(d) Úverové a indikatívne ratingy 

Emitentovi ani Dlhopisom nebol pridelený rating spoločnosťou registrovanou podľa Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach a ani žiadnou inou 
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ratingovou agentúrou. Samostatné finančné hodnotenie Emisie nebolo vykonané a Emisia preto nemá 
samostatný rating, ani sa neočakáva, že pre účely Emisie bude rating pridelený. 

3.8 Dokumenty k nahliadnutiu 

Zoznam dokumentov k nahliadnutiu a podrobnosti ohľadom nahliadania do dokumentov sú uvedené 
v článku 5 „Dokumenty k nahliadnutiu“ nižšie.  
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4. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

4.1 Upozornenia 

Niektoré hodnoty uvedené v tomto Prospekte boli upravené zaokrúhlením. To okrem iného znamená, že 
hodnoty uvádzané pre rovnakú informačnú položku sa môžu na rôznych miestach mierne líšiť a hodnoty 
uvádzané ako súčet niektorých hodnôt nemusia byť aritmetickým súčtom hodnôt, z ktorých vychádzajú.  

Pri uvádzaní informácií pochádzajúcich z interných odhadov a analýz Emitent vynaložil všetku primeranú 
starostlivosť, avšak presnosť takýchto informácií Emitent nemôže zaručiť. Akékoľvek predpoklady a výhľady 
týkajúce sa budúceho vývoja Emitenta, jeho finančnej situácie, okruhu jeho podnikateľskej činnosti alebo 
postavenia na trhu nemožno pokladať za vyhlásenie či záväzný sľub Emitenta týkajúci sa budúcich udalostí 
alebo výsledkov, vzhľadom na to, že tieto budúce udalosti a výsledky závisia na okolnostiach a udalostiach, 
ktoré Emitent nemôže úplne alebo sčasti ovplyvniť. Investori, ktorí majú záujem o kúpu Dlhopisov by mali 
uskutočniť vlastnú analýzu akýchkoľvek vývojových trendov alebo výhľadov uvedených v tomto Prospekte a 
svoje investičné rozhodnutia založiť na výsledkoch takýchto samostatných analýz. 

4.2 Obmedzenia týkajúce sa šírenia Prospektu a predaja Dlhopisov 

Rozširovanie tohto Prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené 
právnymi predpismi. Tento Prospekt bol schválený iba NBS. Dlhopisy nie sú a nebudú registrované, povolené 
ani schválené akýmkoľvek správnym či iným orgánom iného štátu. Ponuka Dlhopisov v inom štáte okrem 
Slovenskej republiky je preto možná iba ak právne predpisy tohto iného štátu nepožadujú schválenie alebo 
notifikáciu Prospektu a zároveň musia byť splnené všetky ďalšie podmienky podľa právnych predpisov daného 
štátu. 

Osobitne, Dlhopisy nie sú a nebudú registrované podľa zákona o cenných papieroch Spojených štátov 
amerických z roku 1933 a preto nesmú byť ponúkané, predávané, ani akokoľvek poskytované na území 
Spojených štátov amerických alebo osobám, ktoré sú rezidentmi Spojených štátov amerických inak, ako na 
základe výnimky z registračných povinností podľa uvedeného zákona, alebo v rámci obchodu, ktorý takejto 
registračnej povinnosti nepodlieha. 

Osoby, ktorým sa dostane tento Prospekt do rúk, sú povinné oboznámiť sa so všetkými vyššie uvedenými 
obmedzeniami, ktoré sa na nich môžu vzťahovať, a takéto obmedzenia dodržiavať. Tento Prospekt sám o sebe 
nepredstavuje ponuku na predaj, ani výzvu na zadávanie ponúk ku kúpe Dlhopisov v akomkoľvek štáte. 

U každej osoby, ktorá nadobúda Dlhopisy, sa bude mať za to, že vyhlásila a súhlasí s tým, že (i) táto osoba je 
uzrozumená so všetkými príslušnými obmedzeniami týkajúcimi sa ponuky a predaja Dlhopisov, ktoré sa na ňu 
a príslušný spôsob ponuky či predaja vzťahujú, že (ii) táto osoba ďalej neponúkne na predaj a ďalej nepredá 
Dlhopisy bez toho, aby boli dodržané všetky príslušné obmedzenia, ktoré sa na takúto osobu a príslušný 
spôsob ponuky a predaja vzťahujú, a že (iii) predtým, ako by Dlhopisy mala ďalej ponúknuť alebo ďalej 
predať, táto osoba bude kupujúcich informovať o tom, že ďalšie ponuky alebo predaj Dlhopisov môžu 
podliehať v rôznych štátoch zákonným obmedzeniam, ktoré je nutné dodržiavať. 

4.3 Zdanenie a odvody z Dlhopisov v Slovenskej republike 

Text tohto článku je iba zhrnutím určitých daňových a odvodových súvislostí slovenských právnych predpisov 
týkajúcich sa nadobudnutia, vlastníctva a disponovania s Dlhopismi a nie je vyčerpávajúcim súhrnom všetkých 
daňovo relevantných súvislostí, ktoré môžu byť významné z hľadiska rozhodnutia investora o kúpe Dlhopisov. 
Toto zhrnutie nepopisuje daňové a odvodové súvislosti vyplývajúce z práva akéhokoľvek iného štátu ako 
Slovenskej republiky. Toto zhrnutie vychádza z právnych predpisov účinných ku dňu, ku ktorému je tento 
Prospekt vyhotovený a môže podliehať následnej zmene aj s prípadnými retroaktívnymi účinkami. Investorom, 
ktorý majú záujem o kúpu Dlhopisov sa odporúča, aby sa poradili so svojimi právnymi a daňovými poradcami 
o daňových, odvodových a devízovo-právnych dôsledkoch kúpy, predaja a držby Dlhopisov a prijímania 
platieb úrokov z Dlhopisov podľa daňových a devízových predpisov a predpisov v oblasti sociálneho a 
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zdravotného poistenia platných v Slovenskej republike a v štátoch, v ktorých sú rezidentmi, ako i v štátoch, v 
ktorých výnosy z držby a predaja Dlhopisov môžu byť zdanené. 

V zmysle Zákona o dani z príjmov sú vo všeobecnosti príjmy právnických osôb zdaňované sadzbou 22 % a 
príjmy fyzických osôb sadzbou 19 %, s výnimkou príjmov fyzických osôb prekračujúcich v danom roku 176,8 
- násobok platného životného minima (t.j. životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho 
obdobia), ktoré sú zdaňované sadzbou 25 %. 

Daň z príjmu z výnosov (úrokový príjem) 

Podľa príslušných ustanovení Zákona o dani z príjmov: 

(i) úrokové výnosy z Dlhopisov plynúce daňovému nerezidentovi nepodliehajú dani z príjmu v 
Slovenskej republike; 

(ii) úrokové výnosy z Dlhopisov plynúce daňovému rezidentovi nepodliehajú dani vyberanej zrážkou, ale 
budú súčasťou základu dane z príjmov, a to s výnimkou daňovníkov, ktorí sú fyzickými osobami a 
daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, Fondu národného majetku Slovenskej 
republiky a Národnej banky Slovenska; a 

(iii) úrokové výnosy z Dlhopisov plynúce slovenskému daňovému rezidentovi, ktorým je fyzická osoba 
alebo daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie, Fond národného majetku Slovenskej 
republiky alebo Národná banka Slovenska, podliehajú dani vyberanej zrážkou vo výške 19 %. 

Podľa platného znenia Zákona o dani z príjmov je za vykonanie zrážky zodpovedný ako platiteľ dane emitent 
alebo obchodník s cennými papiermi, ktorý drží dlhopisy pre klienta. Emitent neposkytne Majiteľom dlhopisov 
žiadnu kompenzáciu alebo navýšenie v súvislosti s vykonaním akejkoľvek zrážky dane. Emitent neposkytne 
Majiteľom Dlhopisov žiadnu kompenzáciu alebo navýšenie v súvislosti s vykonaním akejkoľvek zrážky dane. 

Podľa smernice Rady 2003/48/ES, zrážkovej dani by nemali podliehať výnosy z Dlhopisov plynúce fyzickej 
osobe – daňovníkovi iného členského štátu EÚ, ktorý preukáže, že je rezidentom iného členského štátu EÚ a 
súčasne aj konečným príjemcom výnosov. Výplatu výnosov z Dlhopisov občanom iných členských štátov EÚ, 
závislých území alebo území tretích štátov uvedených v prílohe č. 4 a č. 5 Zákona o dani z príjmov nahlasuje 
Emitent podľa Zákona o dani z príjmov, ako aj smernice Rady 2003/48/ES, miestne príslušnému správcovi 
dane. Implementácia smernice Rady 2003/48/ES v slovenskom práve však nie je jednoznačná a investori z 
iných členských štátov by sa pravdepodobne museli spoliehať na priamy účinok smernice Rady 2003/48/ES. 

Keďže zákonná úprava dani z príjmu sa môže počas životnosti Dlhopisov zmeniť, výnos z Dlhopisov bude 
zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov v čase vyplácania. 

Daň z príjmu z predaja 

Zisky z predaja Dlhopisov realizované právnickou osobou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom alebo 
stálou prevádzkarňou daňového nerezidenta, sa zahŕňajú do všeobecného základu dane podliehajúcemu 
zdaneniu príslušnou sadzbou dane z príjmov právnických osôb. Straty z predaja Dlhopisov kalkulované 
kumulatívne za všetky Dlhopisy predané v jednotlivom zdaňovacom období nie sú vo všeobecnosti daňovo 
uznateľné s výnimkou špecifických prípadov stanovených zákonom (napr. strata z predaja Dlhopisu je daňovo 
uznateľná ak neprevyšuje výnos z Dlhopisu zahrnutý do základu dane do doby jeho predaja alebo splatnosti). 

Zisky z predaja Dlhopisov realizované fyzickou osobou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom alebo 
stálou prevádzkarňou daňového nerezidenta, sa všeobecne zahŕňajú do bežného základu dane z príjmov 
fyzických osôb. Prípadné straty z predaja Dlhopisov nie je možné považovať za daňovo uznateľné. 

Príjmy z predaja Dlhopisov realizované slovenským daňovým nerezidentom, ktoré plynú od slovenského 
daňového rezidenta alebo stálej prevádzkarne slovenského daňového nerezidenta, sú všeobecne predmetom 
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zdanenia príslušnou sadzbou dane z príjmov, ak nestanoví príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 
uzatvorená Slovenskou republikou inak. 

Odvody z výnosov z Dlhopisov 

V dôsledku znovuzavedenia zrážkovej dane podľa zákona č. 463/2013 Z. z., ktorý novelizuje Zákon o dani z 
príjmu, výnosy z Dlhopisov pri fyzických osobách, ktoré sú v Slovenskej republike povinne zdravotne 
poistené, by nemali podliehať odvodom zo zdravotného poistenia. Ale vzhľadom na opakované nedávne 
zmeny režimu zrážkovej dane a zaťaženia výnosov z Dlhopisov odvodmi je nevyhnutné, aby každý Majiteľ 
dlhopisov sám zvážil možné povinnosti v tejto oblasti podľa príslušnej legislatívy vrátane príslušných 
prechodných ustanovení. 

4.4 Devízová regulácia v Slovenskej republike 

Vydávanie a nadobúdanie Dlhopisov nie je v Slovenskej republike predmetom devízovej regulácie. 
Cudzozemskí Majitelia Dlhopisov za splnenia určitých predpokladov môžu nakúpiť peňažné prostriedky v 
cudzej mene za slovenskú menu (euro) bez devízových obmedzení a transferovať tak čiastky zaplatené 
Emitentom z Dlhopisov zo Slovenskej republiky v cudzej mene. 

4.5 Vymáhanie súkromnoprávnych nárokov voči Emitentovi  

Text tohto článku je len zhrnutím určitých ustanovení slovenského práva týkajúcich sa vymáhania 
súkromnoprávnych nárokov spojených s Dlhopismi voči Emitentovi. Toto zhrnutie nepopisuje vymáhanie 
nárokov voči Emitentovi podľa práva akéhokoľvek iného štátu. Toto zhrnutie vychádza z právnych predpisov 
účinných ku dňu, ku ktorému bol tento Prospekt vyhotovený a môže podliehať následnej zmene (i s prípadnými 
retroaktívnymi účinkami). Informácie uvedené v tomto článku sú predložené len ako všeobecné informácie pre 
charakteristiku právnej situácie a boli získané z právnych predpisov. Investori by sa nemali spoliehať na 
informácie tu uvedené a odporúča sa im, aby posúdili so svojimi právnymi poradcami otázky vymáhania 
súkromnoprávnych záväzkov voči Emitentovi. 

Pre účely vymáhania akýchkoľvek súkromnoprávnych nárokov voči Emitentovi súvisiacich so zakúpením 
alebo v súvislosti s držaním Dlhopisov sú príslušné súdy Slovenskej republiky. Všetky práva a povinnosti 
Emitenta voči Majiteľom Dlhopisov sa riadia slovenským právom. V dôsledku toho je len obmedzená 
možnosť domáhať sa práv voči Emitentovi v konaní pred zahraničnými súdmi alebo podľa zahraničného 
práva.  

V Slovenskej republike je priamo aplikovateľné Nariadenie Brusel I (recast). Na základe Nariadenia Brusel I 
(recast) sú s určitými výnimkami uvedenými v tomto nariadení súdne rozhodnutia vydané súdnymi orgánmi v 
členských štátoch EÚ, v občianskych a obchodných veciach vykonateľné v Slovenskej republike a naopak, 
súdne rozhodnutia vydané súdnymi orgánmi v Slovenskej republike v občianskych a obchodných veciach sú 
vykonateľné v členských štátoch EÚ. 

V prípadoch, kedy je pre účely uznania a výkonu cudzieho rozhodnutia vylúčená aplikácia Nariadenia Brusel I 
(recast), ale Slovenská republika uzavrela s určitým štátom medzinárodnú zmluvu o uznávaní a výkone 
súdnych rozhodnutí, je zabezpečený výkon súdnych rozhodnutí takéhoto štátu v súlade s ustanovením danej 
medzinárodnej zmluvy. Pri neexistencii takejto zmluvy môžu byť rozhodnutia cudzích súdov uznané a 
vykonané v Slovenskej republike za podmienok stanovených v zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve 
súkromnom a procesnom, v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona nemožno rozhodnutia justičných 
orgánov cudzích štátov vo veciach uvedených v ustanoveniach § 1 uvedeného zákona o medzinárodnom práve 
súkromnom a procesnom, cudzie zmiery a cudzie notárske listiny (spoločne ďalej len „cudzie rozhodnutia“) 
uznať a vykonať, ak (i) rozhodnutá vec spadá do výlučnej právomoci orgánov Slovenskej republiky alebo 
orgán cudzieho štátu by nemal právomoc vo veci rozhodnúť, ak by sa na posúdenie jeho právomoci použili 
ustanovenia slovenského práva, alebo (ii) nie sú právoplatné alebo vykonateľné v štáte, v ktorom boli vydané, 
alebo (iii) nie sú rozhodnutím vo veci samej, alebo (iv) účastníkovi konania, voči ktorému sa má rozhodnutie 
uznať, bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo 
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riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa 
tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak tento 
účastník vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá, alebo (v) slovenský súd už vo veci právoplatne 
rozhodol alebo je tu skoršie cudzie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na 
uznanie, alebo (vi) uznanie by sa priečilo slovenskému verejnému poriadku.  

4.6 Jazyk  

Tento Prospekt je vyhotovený a bude schválený NBS v slovenskom jazyku. Prospekt môže byť preložený do 
anglického jazyka alebo iných jazykov. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi rôznymi jazykovými verziami 
Prospektu bude rozhodujúca slovenská jazyková verzia. 
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5. DOKUMENTY K  NAHLIADNUTIU 

V Pracovných dňoch v čase od 9.00 do 16.00 h je možné nahliadnuť v sídle Emitenta na adrese Zvolenská 
cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, Slovenská republika, do nasledujúcich dokumentov (alebo ich kópií): 

(a) zakladateľská listina a spoločenská zmluva Emitenta; 

(b) individuálna auditovaná účtovná závierka Emitenta za rok končiaci 31. decembra 2015 a za rok 
končiaci 31. decembra 2014; 

(c) individuálne priebežné neauditované účtovné výkazy Emitenta za obdobie šiestich mesiacov 
k 30. júnu 2016 a k 30. júnu 2015; a 

(d) všetky správy, listiny a ostatné dokumenty, ktorých akákoľvek časť je súčasťou Prospektu alebo na 
ktoré sa v Prospekte odkazuje. 

 
Prospekt je všetkým investorom k dispozícii bezplatne k nahliadnutiu v Určenej prevádzkarni Administrátora 
a v sídle Emitenta na adrese Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, Slovenská republika, v pracovných 
dňoch v čase od 9.00 do 16.00 hod a na Webovom sídle Emitenta www.gevorkyan.sk. 

  

 54

http://www.gevorkyan.sk/


PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA 
 

6. ZOZNAM POUŽITÝCH DEFINOVANÝCH POJMOV A SKRATIEK 

Administrátor znamená spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a. s. v postavení administrátora emisie Dlhopisov 
alebo iná osoba, ktorú Emitent poverí výkonom tejto funkcie v súlade s týmto Prospektom. 

BCPB znamená spoločnosť Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 00 604 054, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sa, vložka č. 117/B. 

Centrálny depozitár znamená spoločnosť Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., so sídlom ul. 29. 
augusta l/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 338 976, zapísanú v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 493/B. 

Dátum emisie znamená 9. novembra 2016. 

Dátum konečnej splatnosti má význam uvedený v článku 12.1 Podmienok dlhopisov. 

Dátum predčasnej splatnosti Dlhopisov má význam uvedený v článku 15.4 Podmienok dlhopisov. 

Dátum predčasnej splatnosti z rozhodnutia Emitenta má význam uvedený v článku 12.2 Podmienok 
dlhopisov. 

Dátum vydania Dlhopisov (Dátum emisie) má význam uvedený v článku 3.4 Podmienok dlhopisov. 

Dátum výplaty má význam uvedený v článku 13.2 Podmienok dlhopisov. 

Dátum výplaty úrokov má význam uvedený v článku 11.1 Podmienok dlhopisov. 

Dlhopisy alebo Emisia znamená dlhopisy v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 10 000 000 EUR 
splatné v roku 2021, ktorých emitentom je Emitent podľa tohto Prospektu. 

Emitent znamená spoločnosť GEVORKYAN, s. r. o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, 
Slovenská republika, IČO: 36 017 205, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/S. 

EUR či euro znamená zákonnú menu Slovenskej republiky. 

GPM znamená spoločnosť GPM Tools, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, 
Slovenská republika, IČO: 36 619 167, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 8467/S. 

HDP znamená ukazovateľ ekonomickej aktivity, hrubý domáci produkt. 

IFRS znamená Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo zostavené v súlade so štandardami a 
interpeláciami schválenými Radou pre medzinárodné štandardy (International Accounting Standards Board), v 
minulosti sa nazývali Medzinárodnými účtovnými štandardami (IAS). 

Kontrola má význam uvedený v odseku 18.4(b) Podmienok dlhopisov. 

Majiteľ Dlhopisu má význam uvedený v článku 5 Podmienok dlhopisov. 

Nariadenie Brusel I (recast) znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 zo dňa 
12. decembra 2012 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. 
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Nariadenie o prospekte alebo Prospektové nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004, 
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté 
v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy. 

NBS znamená Národnú banku Slovenska. 

Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení. 

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení. 

Oprávnená osoba má význam uvedený v článku 13.3 Podmienok Dlhopisov. 

Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi má význam uvedený v odseku 18.4(a) Podmienok Dlhopisov. 

Podmienky alebo Podmienky Dlhopisov znamenajú článok 3.4 Prospektu, ktorý nahrádza emisné podmienky 
Dlhopisov. 

Pracovný deň má význam uvedený v článku 13.2 Podmienok Dlhopisov. 

Predseda Schôdze má význam uvedený v odseku 18.5(b) Podmienok Dlhopisov. 

Prípad porušenia  má význam uvedený v článku 15.1 Podmienok Dlhopisov. 

Príslušná evidencia znamená evidenciu Majiteľov dlhopisov vo vzťahu k Dlhopisom vedenú Centrálnym 
depozitárom alebo členom Centrálneho depozitára alebo internú evidenciu osoby, ktorá eviduje Majiteľa 
Dlhopisov, ktorých Dlhopisy sú evidované na držiteľskom účte. 

Prospekt znamená tento prospekt Dlhopisov. 

Rozhodný deň má význam uvedený v článku 13.3 Podmienok Dlhopisov. 

Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi má význam uvedený v odseku 18.4(a) Podmienok Dlhopisov. 

Schôdza má význam uvedený v článku 18.1 Podmienok Dlhopisov.  

Smernica o prospekte znamená Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa 
zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie a o zmene a doplnení 
smernice 2001/34/ES. 

Slovenské účtovné štandardy znamená postupy účtovania platné v Slovenskej republike na základe zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v platnom znení. 

Určená prevádzkareň má význam uvedený v článku 17.2 Podmienok Dlhopisov. 

Úroková sadzba má význam uvedený v článku 11.1 Podmienok Dlhopisov. 

Úrokové obdobie má význam uvedený v článku 11.1 Podmienok Dlhopisov. 

Vedúci manažér znamená spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a. s. v postavení vedúceho manažéra emisie 
Dlhopisov. 

Zákon o cenných papieroch znamená zákon č. 566/2001 Z. z., o cenných papieroch a investičných službách, 
v platnom znení. 

Zákon o dani z príjmov znamená zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v platnom znení. 
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Zákon o dlhopisoch znamená zákon č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, v platnom znení.  

Zákon o konkurze znamená zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení.  

Záväzky má význam uvedený v článku 9.1 Podmienok Dlhopisov.  

Zmluva s administrátorom znamená zmluvu uzavretú medzi Emitentom a Administrátorom ohľadom výkonu 
jeho funkcie. 

Žiadosť o zvolanie Schôdze má význam uvedený v článku 15.2 Podmienok Dlhopisov.  
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7. PRÍLOHY 

7.1 Auditovaná individuálna účtovná závierka Emitenta za rok končiaci 31. decembra 2015 vrátane 
audítorskej správy vypracovaná podľa Slovenských účtovných štandardov (príloha č. 1) 

7.2 Auditovaná individuálna účtovná závierka Emitenta za rok končiaci 31. decembra 2014 vrátane 
audítorskej správy vypracovaná podľa Slovenských účtovných štandardov (príloha č. 2) 

7.3 Priebežné neauditované individuálne účtovné výkazy Emitenta k 30. júnu 2016 vypracované podľa 
Slovenských účtovných štandardov (príloha č. 3) 

7.4 Priebežné neauditované individuálne účtovné výkazy Emitenta k 30. júnu 2015 vypracované podľa 
Slovenských účtovných štandardov (príloha č. 4) 
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A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke: 

'´a) Gevorkyan  s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, založená dňa 20.01.1997
 b) Činnosť v oblasti práškovej metalurgie, kúpa tovaru za účelom jeho predaja koneč. spotrebiteľovi v rozšír. VŽ, kúpa
tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozšírenej živnosti sprostredkovaného obchodu a služieb ´'

a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej  vzniku,
b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky, 

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, počet zamestnancov účtovnej
    jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú
    vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena  štatutárneho orgánu a vedúci 
    zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca,
1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

             účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

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

počet vedúcich zamestnancov

170

157

3

142

179

3

'´účtovná jednotka vedie podvojné účtovníctvo
zásoby, pohľadávky a záväzky oceňované v obstarávacích cenách ´'

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o: 

a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach, 
b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy, 
c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy, 
d) výnosoch, 
e) nákladoch, 
f) daniach z príjmov, 
g) údajoch na podsúvahových účtoch, 
h) iných aktívach a iných pasívach, 
i) spriaznených osobách, 
j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, 
k) prehľade zmien vlastného imania, 
l) prehľade peňažných tokov.

Účtovná jednotka predpokladá nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti.

E. V časti o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach sa uvádzajú informácie o 

a) splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, 
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b) zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu
    majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky, 
c) spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na 
    1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, 
    2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 
    3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 
    4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, 
    5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 
    6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 
    7. dlhodobý finančný majetok, 
    8. zásoby obstarané kúpou, 
    9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 
  10. zásoby obstarané iným spôsobom, 
  11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj, 
  12. pohľadávky, 
  13. krátkodobý finančný majetok, 
  14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy, 
  15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, 
  16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy, 
  17. deriváty, 
  18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, 
  19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci, 
  20. majetok obstaraný v privatizácii, 
  21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z
        príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“), 

d) tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové
    metódy pre účtovné odpisy, 
e) dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia, 
f) oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu
   na nerozdelený zisk minulých rokov  alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná jednotka
   uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období
   s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. 

F. V časti o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o 

a) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné  účtovné obdobie, a to 
    1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy;
        uvádza sa ocenenie tohto majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto
        majetku a stav na konci bežného účtovného obdobia, 
    2. prehľad oprávok a opravných položiek podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku v členení podľa jednotlivých
        položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, ich
        prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, 
    3. prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného
        obdobia,
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2. Informácie k prílohy č. 3 časti F. písm. a)  o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný
majetok

Bežné účtovné obdobie

Aktivo-
vané

náklady
na vývoj

Softvér
Oceni-
teľné
práva

Goodwill

534422 0 0 144274180 22000 13870996 0

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

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

0 0 0 624630 62463 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

534422 0 0 144898810 84463 13870996 0

0 0 0 48870 4887 0 0

Oprávky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

0 0 0 85090 8509 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 133960 13396 0 0

0 0 0 00 0 0 0

Oprávné položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Stav na konci
účtovného obdobia

22000 13870996 0 534422 0 0 14427418

0 84463 13870996 0 534422 0 0 14489881
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Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný
majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Aktivo-
vané

náklady
na vývoj

Softvér
Oceni-
teľné
práva

Goodwill

534422 0 0 116237980 5000 11084376 0

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

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

0 17000 0 28206200 17000 2786620 0

0 17000 0 170000 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

534422 0 0 144274180 22000 13870996 0

0 0 0 22920 2292 0 0

Oprávky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

0 0 0 25950 2595 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 48870 4887 0 0

0 0 0 00 0 0 0

Oprávné položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Stav na konci
účtovného obdobia

5000 11084376 0 534422 0 0 11623798

0 22000 13870996 0 534422 0 0 14427418

3. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok
Hodnota za bežné účtovné

obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 0

b) spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, 
c) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom
    majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať,

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má  účtovná jednotka obmedzené právo s
ním nakladať

0
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4. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý
hmotný
majetok

Bežné účtovné obdobie

Pozemky Stavby

Samostatné
hnuteľné

veci a
súbory

hnuteľných
vecí

Základné
stádo a
ťažné

zvieratá

0 0 36253 0100000 2437124 16002217 0

Ostatný
DHM

Obsta-
rávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky

na DHM
Spolu

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 11276220 00 708894 12592516 0

0 0 10825700 00 0 481719 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 486773 0100000 3146018 28113014 0

0 0 0 00 422424 3021645 0

Oprávky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 182450 2705046 0

0 0 0 00 0 246293 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 604874 5480398 0

0 0 0 00 0 0 0

Oprávné položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Stav na konci
účtovného
obdobia

3146018 28113014 0 0 0 486773 0 31845805100000

2437124 16002217 0 0 0 36253 0 18575594100000

0

0

0

0

0

3444069

6085272

0

246293

2887496

18575594

31845805

0

11307419

24577630

i

Pesto-
vateľské

celky
trvalých
porastov
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Tabuľka č. 2

Dlhodobý
hmotný
majetok

Bezprostredne predchadzajúce účtovné obdobie

Pozemky Stavby

Samostatné
hnuteľné

veci a
súbory

hnuteľných
vecí

Základné
stádo a
ťažné

zvieratá

0 0 1452 0100000 2236153 12408884 0

Ostatný
DHM

Obsta-
rávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky

na DHM
Spolu

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 4002627 00 200971 3827008 0

0 0 3967826 00 0 233675 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 36253 0100000 2437124 16002217 0

0 0 0 00 324058 1597133 0

Oprávky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 98367 1570780 0

0 0 0 00 0 146268 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 422425 3021646 0

0 0 0 00 0 0 0

Oprávné položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Stav na konci
účtovného
obdobia

2437124 16002217 0 0 0 36253 0 18575594100000

2236153 12408884 0 0 0 1452 0 14746489100000

0

0

0

0

0

1921191

3444071

0

146268

1669147

14746489

18575594

0

4201501

8030606

i

Pesto-
vateľské

celky
trvalých
porastov

5. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok
Hodnota za bežné účtovné

obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 0

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má  účtovná jednotka obmedzené právo s
ním nakladať

0
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d) dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale
    ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke, 
e) nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom
    nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
    závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva, 
f) majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty, 
g) údajoch, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku, 
h) výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a to v členení na 
    1. náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období, 
    2. neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období, 
    3. aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období, 
i) štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho  umiestnení v členení podľa jednotlivých
   položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva účtovná jednotka v inej účtovnej jednotke podstatný
   vplyv alebo je vo vzťahu k nej materskou účtovnou jednotkou, uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, výška vlastného
    imania a výsledkoch hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky,

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

Bežné účtovné obdobie

Podiel ÚJ
na ZI v %

Podiel ÚJ 
na 

hlasovacích 
právach v %

Hodnota 
vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM

Účtovná
hodnota DFM

00 0 0 0

a b c d e f

Dcérske účtovné jednotky

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

Výsledok
hospodárenia
ÚJ, v ktorej má
ÚJ umiestnený

DFM

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

00 0 0

00 0 0

00 0 0

00 0 0

00 0 0

0

0

0

0

0

Ostatné realizovateľné CP a podiely

224765418 4298974 14735

00 0 0

18

0

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

00 0 0

00 0 0

00 0 0

0

0

0

2247654Dlhodobý finančný majetok spolu x x xx

00 0 0

0 00 0 0

0 00 0 0

0

GPM Tools s.r.o.

6. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
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7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý
finančný
majetok

Bežné účtovné obdobie

Podielové
CP a

podiely v
DÚJ

Podielové CP
a podiely v

spoločnsti s
podstatným

vplyvom

Ostatné
dlhodobé

CP a
podiely

Ostatný
DFM

0 0 0 00 0 2247654 0

Pôžičky s
dobou

splatnosti
najviac

jeden rok

Obsta-
rávaný
DFM

Poskytnuté
preddavky

na DFM
Spolu

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 2247654 0

0 0 0 00 0 0 0
Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 2247654 0

Oprávné položky

0 0 0 00 0 2247654 0

Účtovná jednotka

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Stav na konci
účtovného
obdobia

2247654

2247654

0

0

0

0

0

2247654

2247654

0

0

0

i

Pôžičky
ÚJ v kons.

celku

j) obstarávacej cene zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku
   bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku v obstarávacej cene počas bežného
   účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, 
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Tabuľka č. 2

Dlhodobý
finančný
majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Podielové
CP a

podiely v
DÚJ

Podielové CP
a podiely v

spoločnsti s
podstatným

vplyvom

Ostatné
dlhodobé

CP a
podiely

Ostatný
DFM

0 0 0 00 0 2247654 0

Pôžičky s
dobou

splatnosti
najviac

jeden rok

Obsta-
rávaný
DFM

Poskytnuté
preddavky

na DFM
Spolu

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 2247654 0

0 0 0 00 0 0 0
Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 2247654 0

Oprávné položky

0 0 0 00 0 2247654 0

Účtovná jednotka

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Stav na konci
účtovného
obdobia

2247654

2247654

0

0

0

0

0

2247654

2247654

0

0

0

i

Pôžičky
ÚJ v kons.

celku

8. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do
splatnosti

Druh CP

Stav na
začiatku

účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Vyradenie
dlhového CP z
účtovníctva v

účtovnom
období

0 00 0 0 0

Stav na konci
účtovného

obdobia

a b c d e f g

Do splatnosti viac ako päť rokov

Do splatnosti od troch rokov do
piatich rokov vrátane

Do splatnosti od jedného roka do
troch rokov vrátane

Do splatnosti do jedného roka
vrátane

Dlhové CP držané do
splatnosti spolu

0 00 0 0 0

0 00 0 0 0

0 00 0 0 0

0 0x 0 0 0

Zníženie
hodnoty

k) opravných položkách podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy,
    pričom sa uvádza stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, zmeny počas bežného
    účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, 
l) zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku,
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9. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhových pôžičkách

Dlhové pôžičky
Stav na konci

účtovného
obdobia

Stav na začiatku
účtovného

obdobia
Zvýšenie hodnoty

Vyradenie
pôžičky z

účtovníctva v
účtovnom

období

00 0 0 0

a b c d e f

Do splatnosti viac ako päť rokov

Do splatnosti od troch rokov do
piatich rokov vrátane

Do splatnosti od jedného roka do
troch rokov vrátane

Do splatnosti do jedného roka
vrátane

Dlhové pôžičky spolu

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

Zníženie hodnoty

Dlhodobý finančný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 0

Dlhodobý finančný majetok, pri ktrom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním
nakladať

0

10. Informácie k prílohy č. 3 časti F. písm. m)  o dlhodobom finančnom majetku

m) dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná
     jednotka obmedzené právo s ním nakladať,

11. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám
Tabuľka č. 1

Zásoby
Stav OP na konci

účtovného
obdobia

Stav OP na
začiatku

účtovného
obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP z
dôvodu

vyradenia
majetku z

účtovníctva

00 0 0 0

a b c d e f

Materiál

Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby

Výrobky

Zvieratá

Zásoby spolu

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku

opodstatnenosti

Tovar

00 0 0 0Nehnuteľnosť na predaj

Poskytnuté preddavky na zásoby 00 0 0 0

00 0 0 0

n) ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje  účtovná závierka reálnou hodnotou alebo
    metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného
    imania, 
o) opravných položkách k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa
    uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného
    účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania, 

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj Hodnota

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie 0

Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania 0
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12. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri
ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 0

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať 0

p) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má  účtovná jednotka obmedzené právo s nimi
    nakladať, 

13. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej
na predaj
Tabuľka č. 1

Názov položky
Za bežné účtovné

obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie

0 0 0

a b c d

Výnosy zo zákazkovej výroby

Náklady na zákazkovú výrobu

Hrubý zisk / hrubá strata

0 0 0

0 0 0

Sumár od začiatku
zákazkovej výroby až do

konca bežného
účtovného obdobia

q) zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, a to v členení na 
    1. všeobecné údaje, pričom sa uvádza 
    1a. hodnota tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj,
         ktorá bola v bežnom účtovnom období vykázaná vo výnosoch, 
    1b. metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj vykázaných
          v bežnom účtovnom období, 
    1c. metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj, 
    1d. opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas
          výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného
transferu
          sa zohľadňuje jednotlivo a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov: 
    1da. výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa, 
    1db. objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov, 
    1dc. pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi, 
    1dd. zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na
           dokončenie nehnuteľnosti, 
    2. údaje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému sa
        zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza 
    2a. celková suma vynaložených nákladov a vykázaných ziskov znížená o vykázané straty ku dňu, ktorému sa zostavuje
          účtovná závierka, 15 
    2b. suma prijatých preddavkov, 
    2c. suma zadržanej platby, 

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby Za bežné účtovné obdobie
Sumár od začiatku zákazkovej
výroby až do konca bežného

účtovného obdobia

0 0

a b c

Vyfaktúrované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou
nulového zisku

Suma prijatých preddavkov

0 0

0 0

Suma zadržanej platby 0 0
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Tabuľka č. 3

Názov položky
Za bežné účtovné

obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie

0 0 0

a b c d

Výnosy zo zákazkovej výstavby 
nehnuteľnosti určenej na predaj

Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj

Hrubý zisk / hrubá strata

0 0 0

0 0 0

Sumár od začiatku
zákazkovej výstavby

nehnuteľnosti určenej na
predaj až do konca
bežného účtovného

obdobia

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti 
určenej na predaj

Za bežné účtovné obdobie

Sumár od začiatku zákazkovej
výstavby nehnuteľnosti určenej
na predaj až do konca bežného

účtovného obdobia

0 0

a b c

Vyfaktúrované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej
výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou
nulového zisku

Suma prijatých preddavkov

0 0

0 0

Suma zadržanej platby 0 0

14. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky Stav OP na konci
účtovného

obdobia

Stav OP na
začiatku

účtovného
obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP z
dôvodu

vyradenia
majetku z

účtovníctva

00 0 0 0

a b c d e f

Pohľadávky z obchodného styku

Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci
kons. celku

Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku

opodstatnenosti

Iné pohľadávky

00 0 0 0Pohľadávky spolu

Bežné účtovné obdobie

r) tvorbe, zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné
   obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania, 

84



Poznámky Úč POD 3 - 01 2DIČ 0 2 0 0 8 5 6 0 6 str.133IČO 6 0 1 7 2 0 5

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti

0 0 0

a b c d

Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku

Pohľadávky z obchodného styku

0 0 0

0 0 0

Pohľadávky spolu

15. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

Iné pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky spolu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7707991 573187 8281178

Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku

Pohľadávky z obchodného styku

0 0 0

0 0 0

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

Sociálne poistenie

Krátkodobé pohľadávky spolu

0

0

9346716

0

0

573187

0

0

9919903

Daňové pohľadávky a dotácie 1595064 0 1595064

Iné pohľadávky 43661 0 43661

s) hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

Opis predmetu záložného práva

0 0
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi
nakladať

x 0

x 0

16. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou
formou zabezpečenia

Bežné účtovné obdobie

Hodnota pohľadávkyHodnota predmetu

t) hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy
   zabezpečenia, 
u) hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené
    právo s nimi nakladať, 

Názov položky

4990 5781Pokladnica, ceniny

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 17881 1320457

17. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky
termínované

0 0

Peniaze na ceste 15821 0

Spolu 38692 1326238

v) odloženej daňovej pohľadávke, pričom sa uvedie opis jej vzniku, 
w) významných zložkách krátkodobého finančného majetku, 
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Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci
účtovného

obdobia

Stav na začiatku
účtovného

obdobia
Úbytky

0 0 0 0

a b c d e

Majetkové CP na obchodovanie

Dlhové CP na obchodovanie

Emisné kvóty

Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Prírastky

Ostatné realizovateľné CP

0 0 0 0

Krátkodobý finančný majetok spolu

Bežné účtovné obdobie

0 0 0 0

Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku

Presuny

0

f

0

0

0

0

0

0

18. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok
Stav OP na konci

účtovného
obdobia

Stav OP na
začiatku

účtovného
obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP z
dôvodu

vyradenia
majetku z

účtovníctva

00 0 0 0

a b c d e f

Ostatné realizovateľné CP

Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok
spolu

00 0 0 0

00 0 0 0

Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku

opodstatnenosti

x) opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku
    bežného účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci bežného účtovného
    obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania,

19. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné
právo a o krátkodobom finačnom majetku, pri ktorokm má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky
Hodnota za bežné účtovné

obdobie

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo 0

Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať 0

y) krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom
    má účtovná jednotka obmedzené právo s nim nakladať, 

Krátkodobý finančný majetok
Vplyv ocenenia

na vlastné imanie

Vplyv ocenenia
na výsledok

hospodárenia bežného
účtovného obdobia

0 0 0

a b c d

Majetkové CP na obchodovanie

Dlhové CP na obchodovanie

Emisné kvóty (komodity)

Ostatné realizovateľné CP

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Zvýšenie / zníženie
hodnoty

(+/-)

Krátkodobý finančný majetok spolu

20. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

za) ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou,
     pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania, 
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21. Informácie k časti F. písm. zd) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
      Účinnosť od 31.12.2014 (Opatrenie č. MF/18009/2014-74)

Názov
položky

Bežné účtovné obdobie

do jedného roka
vrátane

od jedného roka
do piatich rokov

vrátane

viac ako päť
rokov

0 00 0 0 0

a b c d e f g

Spolu

Istina

Finančný výnos 0 00 0 0 0

0 00 0 0 0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť Splatnosť

do jedného roka
vrátane

od jedného roka
do piatich rokov

vrátane

viac ako päť
rokov

zb) vlastných akciách, a to o 
     1. dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia, 
     2. počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počte a menovitej hodnote
         prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných
         akcií na upísanom základnom imaní, 
     3. počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počte a hodnote, za ktorú sa
         vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu, 
     4. počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k
        poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní,
zc) významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období, 
zd) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa, a to 
     1. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu u
         prenajímateľa a finančný výnos, 
     2. suma istiny u prenajímateľa a finančného výnosu podľa doby splatnosti 
     2a. do jedného roka vrátane, 
     2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
     2c. viac ako päť rokov. 

G. V časti o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy sa uvádzajú informácie o 

a) vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie, a to 
   1. opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené 
       základné imanie, 
   2. hodnota upísaného vlastného imania, 
   3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období
   4. prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania,
       najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj
       súčet ziskov a strát, 
   5. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní,

22. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní
účtovnej straty
Tabuľka č. 1

Názov položky
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovný zisk 742377

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu 37119

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 0

Prídel do socialného fondu 0

Prídel na zvýšenie základného imania 0

Úhrada straty minulých období 0

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 705258

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom 0

Iné 0

Spolu 742377
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Tabuľka č. 2

Názov položky
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovná strata 0

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu 0

Zo štatutárnych a ostatných fondov 0

0

0

Z nerozdeleného zisku minulých období

0Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

0

Úhrada straty spoločníkmi

0

Iné

Spolu

23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1

Názov položky Stav na konci
účtovného

obdobia

Stav na začiatku
účtovného

obdobia
Tvorba Zrušenie

00 0 0 0

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho:

00 0 0 0

00 0 0 0

Použitie

Bežné účtovné obdobie

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

6545166857 63907 0 65313Krátkodobé rezervy, z toho:

Kratkodobe rezervy 6545166857 63907 0 65313

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

b) jednotlivých druhoch rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia,
    ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa
    uvedie predpokladaný rok použitia rezerv, 
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Tabuľka č. 2

Názov položky Stav na konci
účtovného

obdobia

Stav na začiatku
účtovného

obdobia
Tvorba Zrušenie

00 0 0 0

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho:

00 0 0 0

00 0 0 0

Použitie

Bezprostredne predchadzajúce účtovné obdobie

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

6685753700 66413 0 53256Krátkodobé rezervy, z toho:

Kratkodobe rezervy 6685753700 66413 0 53256

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

Názov položky

150197 62262Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane

2350089 1326951

24. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Krátkodobé záväzky spolu 2500286 1389213

13423599 11361395

0 0

Dlhodobé záväzky spolu 13423599 11361395

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 
d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa
    zostatkovej doby splatnosti 
    1. do jedného roka vrátane,   2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,   3. viac ako päť rokov,
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Názov položky

0 0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotu majetku a
daňovou základňou, z toho:

0 0

25. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o
odloženom daňovom záväzku

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

0 0

0 0

0 0

0 0

odpočítateľné

zdaniteľné

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotu záväzkov a
daňovou základňou, z toho:

odpočítateľné

zdaniteľné

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

Sadzba dane z príjmu (v %)

Odložená daňová pohľadávka

Uplatnená daňová pohľadávka

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov

Zaúčtovaná do vlastného imania

Odložený daňový záväzok

Zmena odloženého daňového záväzoku

Zaúčtovaná ako náklad

Zaúčtovaná do vlastného imania

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

23443 18974

0 0

0 0

0 0

e) hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením
    formy zabezpečenia, 
f) spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku, 

Iné 0 0

Názov položky

1958 2304Začiatočný stav socialného fondu

9663 8322

26. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo socialného fondu

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

0 0

0 0

9663 8322

6594 8668

Tvorba socialného fondu na ťarchu nákladov

Tvorba socialného fondu zo zisku

Ostatná forma sociálného fondu

Tvorba sociálného fondu spolu

Čerpanie sociálného fondu

Konečný zostatok sociálného fondu 5027 1958

g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a čerpaní
     sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia, 

Názov vydaného dlhopisu SplatnosťMenovitá hodnota Počet Úrok

2018100000 1000 3642 10GEV

GEV2 201810000 10000 364 10

201810000 2000 363 10

Emisný kurz

GEV3

00 0 0 0

27. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

h) vydaných dlhopisoch, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť, 

Menovitá hodnota vydaných dlhopisov je v CZK
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Názov položky

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Mena
Úrok 
p. a.
v %

Suma istiny 
v príslušnej mene
za bežné účtovné

obdobie

0EUR 0 30.9.2016 0

a b c d e g

Unicredit 0EUR 0 31.10.2019 80000

0EUR 0 31.8.2024 96500

Dátum 
splatnosti

SLSP

0EUR 0 30.7.2016 200400CITIBANK

0EUR 0 31.5.2018 0SRZB

0EUR 0 25.3.2018 90000OTP

0EUR 0 7.8.2016 0CITIBANK

SLSP 0EUR 0 31.7.2016 0

0EUR 0 31.7.2016 0OTP

00 0

00 0

00 0

28. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných
výpomociach
Tabuľka č. 1

Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery

i) bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach, pričom sa uvádza najmä mena, v ktorej boli
   poskytnuté, charakter, hodnota v cudzej mene a hodnota v eurách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia,

Suma istiny 
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie

0

0

0

200400

0

0

0

0

0

0

0

0

f

Názov položky

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Mena
Úrok 
p. a.
v %

Suma istiny 
v príslušnej mene
za bežné účtovné

obdobie

00 0

a b c d e f

00 0

00 0

Dátum 
splatnosti

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

Tabuľka č. 2

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

0

0

0

0

0

0

0

0

Suma istiny 
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie

f
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Názov položky
pohľadávky záväzku

0 0 0

a b c d

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

0 0 0

0 0 0

Dohodnutá cena
podkladového nástroja

Účtovná hodnota

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

29. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

j) významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období, 
k) významných položkách derivátov,

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

0 0 0 0

a b c d e

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0Zabezpečené deriváty, z toho:

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Zmena reálnej hodnoty (+/-)
s vplyvom na

Tabuľka č. 2

výsledok
hospodárenia

vlastné imanie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena reálnej hodnoty (+/-)
s vplyvom na

výsledok
hospodárenia

vlastné imanie

Bežné účtovné obdobie

Zmena reálnej hodnoty (+/-)
s vplyvom na

výsledok
hospodárenia

vlastné imanie

Zabezpečovaná položka

0 0Majetok vykázaný v súvahe

0 0

30. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

0 0

0 0

0 0

Záväzok vykázaný v súvahe

Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch

Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené

Spolu

Reálna hodnota

a b c

l) majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia,
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31. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov
položky

Bežné účtovné obdobie

do jedného roka
vrátane

od jedného roka
do piatich rokov

vrátane

viac ako päť
rokov

2516686 01494606 3697479 61831 894561

a b c d e f g

Spolu

Istina

Finančný náklad 208603 0264605 361730 1809 170946

2725289 01759211 4059209 63640 1065507

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť Splatnosť

do jedného roka
vrátane

od jedného roka
do piatich rokov

vrátane

viac ako päť
rokov

m) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu, a to 
    1. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu u nájomcu
        a finančný náklad, 
    2. suma istiny u nájomcu a finančného nákladu podľa doby splatnosti 
    2a. do jedného roka vrátane, 
    2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 
    2c. viac ako päť rokov. 

32. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Konečný zostatok Konečný zostatok
Bežné účtovné

obdobie

10890084688319 2491343 1402335 2196976

a b c d e f

Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby

Výrobky 7696123236027 1946278 1176666 1289749

030 0 0 30

Začiatočný stav

Bežné účtovné
obdobie

Zvieratá

18586207924376 4437621 2579001 3486755Spolu

0x 0Manká a škody

00Reprezentačné

00Dary

Iné 00

18586203486725
Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob vo
výkaze ziskov a strát

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

a) sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov
    a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu, 
b) zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci
    predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody
    vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary, 

H. V časti o výnosoch sa uvádzajú tieto informácie: 
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Názov položky

16345290 12592192Tržby za vlastné výrobky

3506277 4508510

33. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

45572 29426

0 0

0 0

0 0

Tržby z predaja služieb

Tržby za tovar

Výnosy zo zákazky

Výnosy z nehnuteľností na predaj

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

Čistý obrat celkom 19897139 17130128

c) opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov, 
d) opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti, 
e) opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota
    kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
f) suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich
   opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis, 
g) suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných
    výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť 
    súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva na schopnosť účtovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a 
    ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti, napríklad úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného
    majetku.

Názov položky

3387294 4078021

3500 3300

34. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

1000 1100

800 600

1700 1600

0 0

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

iné uisťovacie audítorské služby

súvisiace audítorské služby

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby, 
b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti, 
c) opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza suma
    kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
d) opis a suma položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, týkajúcich sa bežného účtovného obdobia
    a položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období, 
e) opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou,
    uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia individuálnej účtovnej závierky, súvisiace audítorské služby, daňové
    poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. 

I. V časti o nákladoch sa uvádzajú tieto informácie: 

94



Poznámky Úč POD 3 - 01 2DIČ 0 2 0 0 8 5 6 0 6 str.233IČO 6 0 1 7 2 0 5

Názov položky

0 0
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane príjmov

0 0

35. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

0 0

0 0

0 0

0 0

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 rezdielov
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

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

J. V časti o daniach z príjmov sa uvádzajú informácie o 

a) sume odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo
    zmeny sadzby dane z príjmov, 
b) sume odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúcej 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, 
c) sume 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, 
d) sume neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných
    dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka, 
e) odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania
    na účty nákladov a výnosov, 

36. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov
položky

Bežné účtovné obdobie

x x1106658 x x 1004317

a b c d e f g

Daňovo neuznané náklady

Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:

teoretická daň 220950 22x 243464 22 x

36356 22195951 43109 22 165254

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie

Základ dane Daň
Daň
v %

Základ dane Daň
Daň
v %

Výnosy nepodliehajúce dani 23 2225 5 22 106

Vplyv nevykázanej odloženej
daňovej straty

0 00 0 0 0

Spolu 257329 220 286578 22 1169677

Splatná daň z prijímov 257284 0x 286568 0 x

Odložená daň z príjmov 4653 0x 4470 0 x

Celková daň z príjmov 261937 0x 291038 0 x

f) o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia
   pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku
   hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov, 
g) zmene sadzby dane z príjmov. 

Umorenie daňovej straty 0 00 0 0 0

Zmena sadzby dane 0 00 0 0 0

Iné 0 00 0 0 0
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sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a
záväzkoch z opcií, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu. 

K. V časti o údajoch na podsúvahových účtoch 

a) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne
    záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku1cb), z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a
    podobne; takýmito podmienenými záväzkami sú 
    1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo
        nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 
    2. existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože 
    2a. nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo 
    2b. výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť, 
b) opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám, ktorými sú 
    1. právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou
        jednotkou alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke 
        dcérskymi účtovnými jednotkami, 
    2. právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv
        účtovnou jednotkou, 
    3. fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, 
    4. zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné
        za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, 
    5. právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj
        sprostredkovane, 
    6. osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych
        orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch 
        účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv, 
    7. osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou
        jednotkou, 
    8. osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, 
c) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí
    a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti,
    ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv,
    koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z 
    príjmov a práva z privatizácie; informácie o možnom majetku sa neuvádzajú len, ak je zvýšenie ekonomických úžitkov
    nepravdepodobné.

L. V časti o iných aktívach a iných pasívach sa uvádzajú tieto informácie: 

a) výške priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu
    účtovnej jednotky z dôvodu výkon ich funkcie vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre 
    bývalých členov týchto orgánov, a to v členení za jednotlivé orgány, 
b) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného
    orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány, 
c) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to 
    1. celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány, 
    2. celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány, 
    3. celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení za
        jednotlivé orgány, 
d) hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté; pri 
    pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby, 
e) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu,
    dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré sa vyúčtovávajú. 

M. V časti o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej
jednotky sa uvádzajú informácie o 
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a) zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami uvedenými v časti 
    L. písm. b), a to 
    1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transfery, know-how,
        úver, pôžička, výpomoc, záruka, 
    2. významná charakteristika obchodu, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie
        obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou, informácia o neukončených obchodoch
        v hodnotovom vyjadrení obchodu alebo percentuálnom vyjadrení obchodu k celkovému objemu obchodov 
        realizovaných účtovnou jednotkou a informácia o cenách realizovaných obchodov medzi účtovnou jednotkou a
        spriaznenými osobami, 
b) o obchodoch podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto
    obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne. 

N. V časti o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sa uvádzajú tieto informácie: 

O. V časti o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia
účtovnej závierky sa uvádzajú informácie o 

a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa
    zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien, 
b) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku
    ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
    účtovná závierka, 
c) zmene spoločníkov účtovnej jednotky, 
d) prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti, 
e) zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku, 
f) začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky,
   prevádzkarne, 
g) vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov, 
h) zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky, 
i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelnej pohrome, 
j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky. 

P. V časti o prehľade zmien vlastného imania 

sa uvádza stav vlastného imania na začiatku bežného účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas bežného
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia a dôvody zmien v členení na 
  a) základné imanie zapísané do obchodného registra, 
  b) základné imanie nezapísané do obchodného registra, 
  c) emisné ážio, 
  d) zákonné rezervné fondy, 
  e) ostatné kapitálové fondy, 
  f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia, 
  g) ostatné fondy tvorené zo zisku, 
  h) nerozdelený zisk minulých rokov, 
  i) neuhradená strata minulých rokov, 
  j) účtovný zisk alebo účtovná strata, 
  k) vyplatené dividendy, 
  l) ďalšie zmeny vlastného imania, 
  m) zmeny účtované na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

44. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použitý nepriamej metódy

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Označenie
položky

Obsah položky

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

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

Z/S 1106661 1004314

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1.
13.)

A. 1. 3157902 1752242

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku (+)

A. 1. 1. 2739922 1580162

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

A. 1. 2. 0 0

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)A. 1. 3. 0 0

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)A. 1. 4. 0 0

97



Poznámky Úč POD 3 - 01 2DIČ 0 2 0 0 8 5 6 0 6 str.263IČO 6 0 1 7 2 0 5

Zmena stavu opravných položiek (+/-)A. 1. 5. 0 0

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)A. 1. 6. 0 0

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)A. 1. 7. 0 0

Úroky účtované do nákladov (+)A. 1. 8. 0 0

Úroky účtované do výnosov (-)A. 1. 9. 0 0

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

A. 1. 10. 188338 117416

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

A. 1. 11. 229642 54664

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

A. 1. 12. 0 0

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

A. 1. 13. 0 0

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.)

A. 2. 0 0

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)A. 2. 1. 0 0

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)A. 2. 2. 0 0

Zmena stavu zásob (-/+)A. 2. 3. 0 0

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

A. 2. 4. 0 0

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

4264563 2756556

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

A. 3. 679 134

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

A. 4. 1491735 960645

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

A. 5. 0 0

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

A. 6. 0 0

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

5756977 3717335

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

A. 7. 0 0

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na
prevádzkovú činnosť (+)

A. 8. 0 0

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na
prevádzkovú činnosť (-)

A. 9. 0 0

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

A. 5756977 3717335

Peňažné toky z investičnej činnosti

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)B. 1. 4700 17000

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)B. 2. 11276221 4002627

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 (-)

B. 3. 0 0

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)B. 4. 0 0

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)B. 5. 2339904 1167912

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 (+)

B. 6. 0 0

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

B. 7. 0 0

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

B. 8. 0 0
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Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím
osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

B. 9. 0 0

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

B. 10. 0 0

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

B. 11. 0 0

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

B. 12. 0 0

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. 13. 0 0

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. 14. 0 0

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

B. 15. 0 0

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na
investičnú činnosť (+)

B. 16. 0 0

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na
investičnú činnosť (-)

B. 17. 0 0

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)B. 18. 0 0

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)B. 19. 0 0

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)B. 13620825 5187539

Peňažné toky z finančnej činnosti

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)C. 1. 0 0

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)C. 1. 1. 0 0

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

C. 1. 2. 0 0

Prijaté peňažné dary (+)C. 1. 3. 0 0

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)C. 1. 4. 0 0

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

C. 1. 5. 0 0

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou
(-)

C. 1. 6. 0 0

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

C. 1. 7. 0 0

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

C. 1. 8. 0 0

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finančnej činnost, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)

C. 2. -6656183 2437834

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)C. 2. 1. 0 0

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)C. 2. 2. 0 0

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. 3. 18799040 11769430

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

C. 2. 4. -21778366 -7474746

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)C. 2. 5. 0 0

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)C. 2. 6. 0 0

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

C. 2. 7. -3676857 -1859850

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. 8. 0 0

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. 2. 9. 0 0

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

C. 3. 0 0

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkouC. 4. 0 0
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tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

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. 5. 0 0

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. 6. 0 0

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

C. 7. 0 0

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na
finančnú činnosť (+)

C. 8. 195 15

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na
finančnú činnosť (-)

C. 9. 265545 611166

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)C. -6390443 3049015

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

D. 12987359 11953889

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

E. 1309132 42200

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

F. 18978 1309132

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

G. -41304 62752

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

H. 60282 1246380

W. V poznámkach účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo a účtovných
jednotiek, ktorým bolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom prijímajú náhradu za túto
činnosť v akejkoľvek forme a zároveň vykonávajú aj iné činnosti sa uvedú aj informácie o 

a) všetkých formách prijatej náhrady, 
b) účtovných zásadách použitých pri priraďovaní nákladov a výnosov, 
c) organizačnej štruktúre účtovnej jednotky a jednotlivých činnostiach, 
d) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.
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A. Informácie o účtovnej jednotke

'a) Gevorkyan s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, založená  dňa 20.1.1997
b) Činnosť v oblasti práškovej metalurgie, kúpa tovaru za účelom jeho predaja koneč. spotrebiteľovi v rozšír. VŽ, kúpa
tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozšírenej živnosti sprostredkovaného obchodu a služieb '

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

             účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

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

počet vedúcich zamestnancov

142

179

3

100

112

3

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

'Kontatelia
Dipl. Ing. Artur Gevorkyan
MUDr. Iryna Yeumianenka
Anatolyi Ulezsko'

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia
Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár

Výška podielu na základnom imaní

absolútne v %

Podiel na
hlasovacích
právach v %

Iný podiel na
ostatných

položkách VI ako ZI
v %

a b c d e

Artur Gevorkyan

Michail Andelmann

Spolu

13923496

976

0

0

0

0

0

0

0

0

13924472

99

1

0

0

0

0

0

0

0

0

100

65

35

0

0

0

0

0

0

0

0

100

65

35

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre 
spoločníkov, akcionárov

Dátum 
zmeny

absolútne

Podiel na
hlasovacích
právach v %

Iný podiel na
ostatných

položkách VI
ako ZI v %

a b c d f

Spolu x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

v %

Výška podielu
na základnom imaní

e

0

0

0

0

0

0

C. Informácie o konsolidovanom celku

'účtovná jednotka vedie podvojné účtovníctvo
zásoby, pohľadávky a záväzky oceňované v obstarávacích cenách'

D. Ďalšie informácie

114



Poznámky Úč POD 3 - 01 2DIČ 0 2 0 0 8 5 6 0 6 str.23IČO 6 0 1 7 2 0 5

Účtovná jednotka predpokladá nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný
majetok

Bežné účtovné obdobie

Aktivo-
vané

náklady
na vývoj

Softvér
Oceni-
teľné
práva

Goodwill

534422 0 0 116237980 5000 11084376 0

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

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

0 17000 0 28206200 17000 2786620 0

0 17000 0 170000 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

534422 0 0 144274180 22000 13870996 0

0 0 0 22920 2292 0 0

Oprávky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

0 0 0 25950 2595 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 48870 4887 0 0

0 0 0 00 0 0 0

Oprávné položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Stav na konci
účtovného obdobia

2708 11084376 0 534422 0 0 11621506

0 17113 13870996 0 534422 0 0 14422531
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Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný
majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Aktivo-
vané

náklady
na vývoj

Softvér
Oceni-
teľné
práva

Goodwill

534422 0 0 27075970 8799 2164376 0

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

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

0 0 0 89200000 0 8920000 0

0 0 0 37990 3799 0 0

0 0 0 00 0 0 0

534422 0 0 116237980 5000 11084376 0

0 0 0 29430 2943 0 0

Oprávky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

0 0 0 31480 3148 0 0

0 0 0 37990 3799 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 22920 2292 0 0

0 0 0 00 0 0 0

Oprávné položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Stav na konci
účtovného obdobia

5856 2164376 0 534422 0 0 2704654

0 2708 11084376 0 534422 0 0 11621506

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok
Hodnota za bežné účtovné

obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 0
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5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý
hmotný
majetok

Bežné účtovné obdobie

Pozemky Stavby

Samostatné
hnuteľné

veci a
súbory

hnuteľných
vecí

Základné
stádo a
ťažné

zvieratá

0 0 1452 0100000 2236153 12408884 0

Ostatný
DHM

Obsta-
rávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky

na DHM
Spolu

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 4002627 00 200971 3827008 0

0 0 3967826 00 0 233675 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 36253 0100000 2437124 16002217 0

0 0 0 00 324058 1597133 0

Oprávky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 98367 1570780 0

0 0 0 00 0 146267 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 422425 3021646 0

0 0 0 00 0 0 0

Oprávné položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Stav na konci
účtovného
obdobia

2014699 12980571 0 0 0 36253 0 15131523100000

1912095 10811751 0 0 0 1452 0 12825298100000

0

0

0

0

0

1921191

3444071

0

146267

1669147

14746489

18575594

0

4201501

8030606

i

Pesto-
vateľské

celky
trvalých
porastov
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Tabuľka č. 2

Dlhodobý
hmotný
majetok

Bezprostredne predchadzajúce účtovné obdobie

Pozemky Stavby

Samostatné
hnuteľné

veci a
súbory

hnuteľných
vecí

Základné
stádo a
ťažné

zvieratá

0 0 76352 0100000 2153104 8154119 0

Ostatný
DHM

Obsta-
rávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky

na DHM
Spolu

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 5322690 00 83049 7391065 0

0 0 5397590 00 0 3136300 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 1452 0100000 2236153 12408884 0

0 0 0 00 215312 1302813 0

Oprávky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 108746 729087 0

0 0 0 00 0 434767 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 324058 1597133 0

0 0 0 00 0 0 0

Oprávné položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

Zostatková hodnota

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Stav na konci
účtovného
obdobia

1912095 10811751 0 0 0 1452 0 12825298100000

1937792 6851305 0 0 0 76352 0 8965449100000

0

0

0

0

0

1518125

1921191

0

434767

837833

10483575

14746489

0

8533890

12796804

i

Pesto-
vateľské

celky
trvalých
porastov

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok
Hodnota za bežné účtovné

obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 0
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7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý
finančný
majetok

Bežné účtovné obdobie

Podielové
CP a

podiely v
DÚJ

Podielové CP
a podiely v

spoločnsti s
podstatným

vplyvom

Ostatné
dlhodobé

CP a
podiely

Ostatný
DFM

0 0 0 00 0 2247654 0

Pôžičky s
dobou

splatnosti
najviac

jeden rok

Obsta-
rávaný
DFM

Poskytnuté
preddavky

na DFM
Spolu

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 2247654 0

0 0 0 00 0 0 0
Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 2247654 0

Oprávné položky

0 0 0 00 0 2247654 0

Účtovná jednotka

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Stav na konci
účtovného
obdobia

2247654

2247654

0

0

0

0

0

2247654

2247654

0

0

0

i

Pôžičky
ÚJ v kons.

celku
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Tabuľka č. 2

Dlhodobý
finančný
majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Podielové
CP a

podiely v
DÚJ

Podielové CP
a podiely v

spoločnsti s
podstatným

vplyvom

Ostatné
dlhodobé

CP a
podiely

Ostatný
DFM

0 0 0 00 0 2247654 0

Pôžičky s
dobou

splatnosti
najviac

jeden rok

Obsta-
rávaný
DFM

Poskytnuté
preddavky

na DFM
Spolu

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 2247654 0

0 0 0 00 0 0 0
Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 00 0 2247654 0

Oprávné položky

0 0 0 00 0 2247654 0

Účtovná jednotka

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Stav na konci
účtovného
obdobia

2247654

2247654

0

0

0

0

0

2247654

2247654

0

0

0

i

Pôžičky
ÚJ v kons.

celku

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok
Hodnota za bežné účtovné

obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 0
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9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

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

Bežné účtovné obdobie

Podiel ÚJ
na ZI v %

Podiel ÚJ 
na 

hlasovacích 
právach v %

Hodnota 
vlastného 
imania ÚJ, 

v ktorej má ÚJ 
umiestnený DFM

Účtovná
hodnota DFM

00 0 0 0

a b c d e f

Dcérske účtovné jednotky

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

Výsledok
hospodárenia
ÚJ, v ktorej má
ÚJ umiestnený

DFM

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

00 0 0

00 0 0

00 0 0

00 0 0

00 0 0

0

0

0

0

0

Ostatné realizovateľné CP a podiely

224765418 4284239 14791

00 0 0

18

0

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

00 0 0

00 0 0

00 0 0

0

0

0

0Dlhodobý finančný majetok spolu x x xx

00 0 0

0 00 0 0

0 00 0 0

0

GPM Tools s.r.o.

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do
splatnosti

Druh CP

Stav na
začiatku

účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Vyradenie
dlhového CP z
účtovníctva v

účtovnom
období

0 00 0 0 0

Stav na konci
účtovného

obdobia

a b c d e f g

Do splatnosti viac ako päť rokov

Do splatnosti od troch rokov do
piatich rokov vrátane

Do splatnosti od jedného roka do
troch rokov vrátane

Do splatnosti do jedného roka
vrátane

Dlhové CP držané do
splatnosti spolu

0 00 0 0 0

0 00 0 0 0

0 00 0 0 0

0 0x 0 0 0

Zníženie
hodnoty
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11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhových pôžičkách

Dlhové pôžičky
Stav na konci

účtovného
obdobia

Stav na začiatku
účtovného

obdobia
Zvýšenie hodnoty

Vyradenie
pôžičky z

účtovníctva v
účtovnom

období

00 0 0 0

a b c d e f

Do splatnosti viac ako päť rokov

Do splatnosti od troch rokov do
piatich rokov vrátane

Do splatnosti od jedného roka do
troch rokov vrátane

Do splatnosti do jedného roka
vrátane

Dlhové pôžičky spolu

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

Zníženie hodnoty

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám
Tabuľka č. 1

Zásoby
Stav OP na konci

účtovného
obdobia

Stav OP na
začiatku

účtovného
obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP z
dôvodu

vyradenia
majetku z

účtovníctva

00 0 0 0

a b c d e f

Materiál

Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby

Výrobky

Zvieratá

Zásoby spolu

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku

opodstatnenosti

Tovar

00 0 0 0Nehnuteľnosť na predaj

Poskytnuté preddavky na zásoby 00 0 0 0

00 0 0 0

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj Hodnota

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie 0

Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania 0

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých
má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 0

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať 0
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14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na
predaj
Tabuľka č. 1

Názov položky
Za bežné účtovné

obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie

0 0 0

a b c d

Výnosy zo zákazkovej výroby

Náklady na zákazkovú výrobu

Hrubý zisk / hrubá strata

0 0 0

0 0 0

Sumár od začiatku
zákazkovej výroby až do

konca bežného
účtovného obdobia

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby Za bežné účtovné obdobie
Sumár od začiatku zákazkovej
výroby až do konca bežného

účtovného obdobia

0 0

a b c

Vyfaktúrované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou
nulového zisku

Suma prijatých preddavkov

0 0

0 0

Suma zadržanej platby 0 0

Tabuľka č. 3

Názov položky
Za bežné účtovné

obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie

0 0 0

a b c d

Výnosy zo zákazkovej výstavby 
nehnuteľnosti určenej na predaj

Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj

Hrubý zisk / hrubá strata

0 0 0

0 0 0

Sumár od začiatku
zákazkovej výstavby

nehnuteľnosti určenej na
predaj až do konca
bežného účtovného

obdobia

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti 
určenej na predaj

Za bežné účtovné obdobie

Sumár od začiatku zákazkovej
výstavby nehnuteľnosti určenej
na predaj až do konca bežného

účtovného obdobia

0 0

a b c

Vyfaktúrované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej
výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou
nulového zisku

Suma prijatých preddavkov

0 0

0 0

Suma zadržanej platby 0 0
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15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky Stav OP na konci
účtovného

obdobia

Stav OP na
začiatku

účtovného
obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP z
dôvodu

vyradenia
majetku z

účtovníctva

032295 0 0 32295

a b c d e f

Pohľadávky z obchodného styku

Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci
kons. celku

Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku

opodstatnenosti

Iné pohľadávky

032295 0 0 32295Pohľadávky spolu

Bežné účtovné obdobie

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti

0 0 0

a b c d

Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku

Pohľadávky z obchodného styku

0 0 0

0 0 0

Pohľadávky spolu

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

Iné pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky spolu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6812995 465338 7278333

Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku

Pohľadávky z obchodného styku

0 0 0

0 0 0

Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

Sociálne poistenie

Krátkodobé pohľadávky spolu

0

0

6932818

0

0

465338

0

0

7398156

Daňové pohľadávky a dotácie 40867 0 40867

Iné pohľadávky 78956 0 78956

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

465338 449108

a b c

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

Krátkodobé pohľadávky spolu

7278333 5792690

7278333 5792690

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť
rokov

0 0

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť
rokov

0 0

Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0124
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Opis predmetu záložného práva

0 0
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi
nakladať

x 0

x 0

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia

Bežné účtovné obdobie

Hodnota pohľadávkyHodnota predmetu

Názov položky

5781 5732Pokladnica, ceniny

Bežné bankové účty 1320457 58389

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Bankové účty termínované 0 0

Peniaze na ceste 0 0

Spolu 1326238 64121

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci
účtovného

obdobia

Stav na začiatku
účtovného

obdobia
Úbytky

0 0 0 0

a b c d e

Majetkové CP na obchodovanie

Dlhové CP na obchodovanie

Emisné kvóty

Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Prírastky

Ostatné realizovateľné CP

0 0 0 0

Krátkodobý finančný majetok spolu

Bežné účtovné obdobie

0 0 0 0

Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku

Presuny

0

f

0

0

0

0

0

0

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok
Stav OP na konci

účtovného
obdobia

Stav OP na
začiatku

účtovného
obdobia

Tvorba OP

Zúčtovanie OP z
dôvodu

vyradenia
majetku z

účtovníctva

00 0 0 0

a b c d e f

Ostatné realizovateľné CP

Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok
spolu

00 0 0 0

00 0 0 0

Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku

opodstatnenosti

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o
krátkodobom finačnom majetku, pri ktorokm má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky
Hodnota za bežné účtovné

obdobie

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo 0

Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať 0
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Krátkodobý finančný majetok
Vplyv ocenenia

na vlastné imanie

Vplyv ocenenia
na výsledok

hospodárenia bežného
účtovného obdobia

0 0 0

a b c d

Majetkové CP na obchodovanie

Dlhové CP na obchodovanie

Emisné kvóty (komodity)

Ostatné realizovateľné CP

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Zvýšenie / zníženie
hodnoty

(+/-)

Krátkodobý finančný majetok spolu

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Opis položky časového rozlíšenia

16503 23681Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

0 0

22. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

0 0

0 0

0 0

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

0 0

0 0

0 0

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

0 0

0 0

0 0

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

0 0

23. Informácie k časti F. písm. zd) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov
položky

Bežné účtovné obdobie

do jedného roka
vrátane

od jedného roka
do piatich rokov

vrátane

viac ako päť
rokov

0 00 0 0 0

a b c d e f g

Spolu

Istina

Finančný výnos 0 00 0 0 0

0 00 0 0 0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť Splatnosť

do jedného roka
vrátane

od jedného roka
do piatich rokov

vrátane

viac ako päť
rokov

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy
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24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej
straty
Tabuľka č. 1

Názov položky
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovný zisk 744744

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu 37237

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 0

Prídel do socialného fondu 0

Prídel na zvýšenie základného imania 0

Úhrada straty minulých období 0

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 707507

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom 0

Iné 0

Spolu 744744

Tabuľka č. 2

Názov položky
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovná strata 0

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu 0

Zo štatutárnych a ostatných fondov 0

0

0

Z nerozdeleného zisku minulých období

0Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

0

Úhrada straty spoločníkmi

0

Iné

Spolu

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1

Názov položky Stav na konci
účtovného

obdobia

Stav na začiatku
účtovného

obdobia
Tvorba Zrušenie

00 0 0 0

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho:

00 0 0 0

00 0 0 0

Použitie

Bežné účtovné obdobie

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

6685753700 66413 0 53256Krátkodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé zákonné rezervy 6685753700 66413 0 53256

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0
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Tabuľka č. 2

Názov položky Stav na konci
účtovného

obdobia

Stav na začiatku
účtovného

obdobia
Tvorba Zrušenie

00 0 0 0

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho:

00 0 0 0

00 0 0 0

Použitie

Bezprostredne predchadzajúce účtovné obdobie

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

5370040669 52356 39324 0Krátkodobé rezervy, z toho:

323 5370040669 52356 39324 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

00 0 0 0

Názov položky

62262 276295Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane

1326951 2796757

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Krátkodobé záväzky spolu 1326951 2796757

0 0

0 0

Dlhodobé záväzky spolu 11361395 2992177

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
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Názov položky

0 0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotu majetku a
daňovou základňou, z toho:

0 0

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom
daňovom záväzku

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

0 0

0 0

0 0

0 0

odpočítateľné

zdaniteľné

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotu záväzkov a
daňovou základňou, z toho:

odpočítateľné

zdaniteľné

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

Sadzba dane z príjmu (v %)

Odložená daňová pohľadávka

Uplatnená daňová pohľadávka

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov

Zaúčtovaná do vlastného imania

Odložený daňový záväzok

Zmena odloženého daňového záväzoku

Zaúčtovaná ako náklad

Zaúčtovaná do vlastného imania

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18974 14321

0 0

0 0

0 0

Názov položky

2304 5630Začiatočný stav socialného fondu

8322 5460

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo socialného fondu

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

0 0

0 0

8322 5460

8668 8786

Tvorba socialného fondu na ťarchu nákladov

Tvorba socialného fondu zo zisku

Ostatná forma sociálného fondu

Tvorba sociálného fondu spolu

Čerpanie sociálného fondu

Konečný zostatok sociálného fondu 1958 2304

Názov vydaného dlhopisu SplatnosťMenovitá hodnota Počet Úrok

2018100000 1000 3642 10GEV

GEV2 201810000 10000 364 10

201810000 2000 363 10

Emisný kurz

GEV3

00 0 0 0

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch

Menovitá hodnota vydaných dlhopisov je v CZK
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Názov položky

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Mena
Úrok 
p. a.
v %

Suma istiny 
v príslušnej mene
za bežné účtovné

obdobie

0EUR 0 30.9.2015 0

a b c d e f

SBERBANK 0EUR 0 31.3.2015 0

300000EUR 0 20.7.2019 300000

Dátum 
splatnosti

SBERBANK

0EUR 0 20.7.2016 0SBERBANK

66800EUR 0 30.7.2016 200400CITIBANK

0EUR 0 2.8.2014 0CITIBANK

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery

Názov položky

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Mena
Úrok 
p. a.
v %

Suma istiny 
v príslušnej mene
za bežné účtovné

obdobie

00 0

a b c d e f

00 0

00 0

Dátum 
splatnosti

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

Tabuľka č. 2

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci
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Názov položky

0 0Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

0 0

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

0 0

0 0

0 0

0 0

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Názov položky
pohľadávky záväzku

0 0 0

a b c d

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

0 0 0

0 0 0

Dohodnutá cena
podkladového nástroja

Účtovná hodnota

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

0 0 0 0

a b c d e

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0Zabezpečené deriváty, z toho:

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Zmena reálnej hodnoty (+/-)
s vplyvom na

Tabuľka č. 2

výsledok
hospodárenia

vlastné imanie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena reálnej hodnoty (+/-)
s vplyvom na

výsledok
hospodárenia

vlastné imanie

Bežné účtovné obdobie

Zmena reálnej hodnoty (+/-)
s vplyvom na

výsledok
hospodárenia

vlastné imanie
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Zabezpečovaná položka

0 0Majetok vykázaný v súvahe

0 0

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

0 0

0 0

0 0

Záväzok vykázaný v súvahe

Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch

Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené

Spolu

Reálna hodnota

a b c

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov
položky

Bežné účtovné obdobie

do jedného roka
vrátane

od jedného roka
do piatich rokov

vrátane

viac ako päť
rokov

2313361 0891561 2516686 0 662191

a b c d e f g

Spolu

Istina

Finančný náklad 247694 0170946 208603 0 166907

2561055 00 0 0 829098

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť Splatnosť

do jedného roka
vrátane

od jedného roka
do piatich rokov

vrátane

viac ako päť
rokov

H. Informácie o výnosoch

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Názov
položky

Typ výrobkov, tovarov, služieb

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce

obdobie

29426 19745568221 381181 1116575 1687616

a b c d e f g

Spolu

Tuzemsko

EÚ 0 08998065 4337473 3349400 3252633

0 03025906 3303721 42535 46279

Výrobky PM

Typ výrobkov, tovarov, služieb Typ výrobkov, tovarov, služieb

Služby PM tovary

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce

obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce

obdobie

0 00 0 0 0

29426 1974512592192 8022375 4508510 4986528

Tretie krajiny

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Konečný zostatok Konečný zostatok
Bežné účtovné

obdobie

13260352491343 1402335 76300 1089008

a b c d e f

Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby

Výrobky 9545421946278 1176666 222124 769612

00 0 0 0

Začiatočný stav

Bežné účtovné
obdobie

Zvieratá

22805774437621 2579001 298424 1858620Spolu

0x 0Manká a škody

00Reprezentačné

00Dary

Iné 00

22805771858620
Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob vo
výkaze ziskov a strát

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x
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Názov položky

0 0Významné položky pri aktivácií nákladov, z toho:

0 0

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácií nákladov a o výnosoch z hospodárskej
činností, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

0 0

75111 503494

55797 500213

7704 0

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej
činnosti, z toho:

faktoring

poistne plnenie

Kurzové zisky, z toho:

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Finančné výnosy, z toho:

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah slebo výskyt:

0 0

0 0

0 0

117565 1331

117416 115

0 0

15 1216

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Názov položky

12592192 8022375Tržby za vlastné výrobky

4508510 4986528

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

29426 19744

0 0

0 0

0 0

Tržby z predaja služieb

Tržby za tovar

Výnosy zo zákazky

Výnosy z nehnuteľností na predaj

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

Čistý obrat celkom 17130128 13028647
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Názov položky

4078021 4721780Náklady za poskytnuté služby, z toho:

3300 0

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

1100 0

600 0

1600 0

0 0

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

iné uisťovacie audítorské služby

súvisiace audítorské služby

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

Služby materiálnej povahy

Plyny

Kurzové straty, z toho:

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Spotreba materiálu

Energie

Finančné náklady, z toho:

0 0

0 0

2947924 3373343

112690 92271

111667 2316

173929 120603

100228 0

8372950 6834426

7506975 5778353

411838 318233

392939 214895

0 0

0 0

Služby nemateriálnej povahy

Nájomné

Dopravné služby

Oprava a údržba

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Nákladové úroky

Ostatné náklady na finančnú či

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

1626475

54664

0

0

960645

611166

0

0

0

502828

2074

0

0

423886

76868

0

0

0

I. Informácie o nákladoch

Názov položky

0 0
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane príjmov

0 0

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

0 0

0 0

0 0

0 0

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 rezdielov
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

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

J. Informácie o daniach z príjmov
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41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov
položky

Bežné účtovné obdobie

x x1004317 x x 1002191

a b c d e f g

Daňovo neuznané náklady

Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:

teoretická daň 230503 23x 220950 22 x

22104 23165254 36356 22 96105

Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie

Základ dane Daň
Daň
v %

Základ dane Daň
Daň
v %

Výnosy nepodliehajúce dani 22 23106 23 22 95

Umorenie daňovej straty 0 00 0 0 0

Spolu 252586 231169677 257329 22 1098201

Splatná daň z prijímov 0 0x 257284 0 x

Odložená daň z príjmov 0 0x 4653 0 x

Celková daň z príjmov 252586 23x 261937 0 x

Názov položky

0 0Prenajatý majetok

0 0

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových účtoch

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

0 0

0 0

0 0

0 0

Majetok v nájme (operatívny prenájom)

Majetok prijatý do úschovy

Pohľadávky z derivátov

Záväzky z opcií derivátov

Odpísané pohľadávky

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

0 0Pohľadávky z leasingu

0 0Záväzky z leasingu

0 0Iné položky

Druh podmieneného záväzku

0 0Zo súdnych rozhodnutí

0 0

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch
Tabuľka č. 1

Hodnota celkom
Hodnota voči

spriazneným osobám

0 0

0 0

0 0

0 0

Z poskytnutých záruk

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Zo zmluvy o podriadenom záväzku

Z ručenia

Iné podmienené záväzky

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Bežné účtovné obdobie
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Druh podmieneného záväzku

0 0Zo súdnych rozhodnutí

0 0

Tabuľka č. 2

Hodnota celkom
Hodnota voči

spriazneným osobám

0 0

0 0

0 0

0 0

Z poskytnutých záruk

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Zo zmluvy o podriadenom záväzku

Z ručenia

Iné podmienené záväzky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Druh podmieneného majetku

0 0Práva zo servisných zmlúv

0 0

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku

0 0

0 0

0 0

0 0

Práva z poistným zmlúv

Práva z koncesionárskych zmlúv

Práva z licenčných zmlúv

Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov

Práva z privatizácie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie
Bežné účtovné obdobie

0 0Práva zo súdnych sporov

0 0Iné práva

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej
jednotky

Druh príjmu, výhody

Hodnoto príjmu, výhody súčasných
členov orgánov

0 00 0 0 0

a

b c

Peňažné príjmy
0 00 0 0 0

0 00 0 0 0

Hodnota príjmu, výhody bývalých
členov orgánov

štatutárnych dozorných iných

0 00 0 0 0

0 00 0 0 0

0 00 0 0 0

0 00 0 0

0 00 0 0

0 00 0 0

štatutárnych dozorných iných

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Nepeňažné príjmy

Peňažné preddavky

Nepeňažné preddavky

Poskytnuté úvery

Poskytnuté záruky

Iné

0 00 0 0 0

0 00 0 0 0

0 00 0

0 00 0

0 00 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Názov položky Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

0

a b c d

0

0

Kód druhu
obchodu

0

Hodnotové vyjadrenie obchodu

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

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná
jednotka

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

0

a b c d

0

0

Kód druhu
obchodu

0

Hodnotové vyjadrenie obchodu

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

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky

V prvom polroku 2014 prebehla emisia dlhopisov spoločnosti Gevorkyan s.r.o..
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P. Prehľad zmien vlastného imania

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania Stav na konci
účtovného

obdobia

Stav na začiatku
účtovného

obdobia
Prírastky Presuny

139244722217863 11706609 0 0

a b c d e f

Základné imanie

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely

00 0 0 0

08920000 2786609 11706609 0

Úbytky

Bežné účtovné obdobie

Zmena základného imania

00 0 0 0
Pohľadávky za upísané vlastné
imanie

00 0 0 0Emisné ážio

64720466472046 0 0 0Ostatné kapitálové fondy

00 0 0 0
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond) z kapitálových
vkladov

Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a záväzkov

00 0 0 0

00 0 0 0
Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín

00 0 0 0
Oceňovacie rozdiely z
precenenia pri zlúčení, splynutí a
rozdelení

10626969032 37237 0 0Zákonný rezervný fond

00 0 0 0Nedeliteľný fond

00 0 0 0Štatutárne fondy a ostatné fondy

1282675785197 707503 210025 0Nerozdelený zisk minulých rokov

00 0 0 0
Nerozdelená strata minulých
rokov

7423790 742379 0 0
Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

2100250 210025 0 0Vyplatené dividendy

00 0 0 0
Ostatné položky vlastného
imania

00 0 0 0
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa
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Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania Stav na konci
účtovného

obdobia

Stav na začiatku
účtovného

obdobia
Prírastky Presuny

22178632217863 0 0 0

a b c d e f

Základné imanie

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely

00 0 0 0

89200000 8920000 0 0

Úbytky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Zmena základného imania

00 0 0 0
Pohľadávky za upísané vlastné
imanie

00 0 0 0Emisné ážio

64720464580255 2076524 184733 0Ostatné kapitálové fondy

00 0 0 0
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond) z kapitálových
vkladov

Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a záväzkov

00 0 0 0

00 0 0 0
Oceňovacie rozdiely z
kapitálových účastín

00 0 0 0
Oceňovacie rozdiely z
precenenia pri zlúčení, splynutí a
rozdelení

6903248248 20784 0 0Zákonný rezervný fond

00 0 0 0Nedeliteľný fond

00 0 0 0Štatutárne fondy a ostatné fondy

785196640296 394900 250000 0Nerozdelený zisk minulých rokov

00 0 0 0
Nerozdelená strata minulých
rokov

10021910 1002191 0 0
Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

2500000 250000 0 0Vyplatené dividendy

00 0 0 0
Ostatné položky vlastného
imania

00 0 0 0
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použitý nepriamej metódy

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Označenie
položky

Obsah položky

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

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

Z/S 1004314 1002192

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1.
13.)

A. 1. 1752242 762670

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku (+)

A. 1. 1. 1580162 760481

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

A. 1. 2. 0 0

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)A. 1. 3. 0 0

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)A. 1. 4. 0 0

Zmena stavu opravných položiek (+/-)A. 1. 5. 0 0

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)A. 1. 6. 0 0

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)A. 1. 7. 0 0

Úroky účtované do nákladov (+)A. 1. 8. 0 0
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Úroky účtované do výnosov (-)A. 1. 9. 0 0

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

A. 1. 10. 117416 115

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

A. 1. 11. 54664 1074

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

A. 1. 12. 0 0

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

A. 1. 13. 0 0

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.)

A. 2. 0 0

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)A. 2. 1. 0 0

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)A. 2. 2. 0 0

Zmena stavu zásob (-/+)A. 2. 3. 0 0

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

A. 2. 4. 0 0

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

2756556 1764862

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

A. 3. 960645 9

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

A. 4. 134 423886

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

A. 5. 0 0

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

A. 6. 0 0

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

3717355 2188757

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

A. 7. 0 0

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na
prevádzkovú činnosť (+)

A. 8. 0 0

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na
prevádzkovú činnosť (-)

A. 9. 0 0

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

A. 3717355 2188757

Peňažné toky z investičnej činnosti

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)B. 1. 17000 0

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)B. 2. 4002627 5322690

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 (-)

B. 3. 0 0

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)B. 4. 0 1683021

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)B. 5. 1167912 0

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 (+)

B. 6. 0 0

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

B. 7. 0 0

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

B. 8. 0 0

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

B. 9. 0 0

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím
osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je

B. 10. 0 0
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súčasťou konsolidovaného celku (+)

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

B. 11. 0 0

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

B. 12. 0 0

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. 13. 0 0

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. 14. 0 0

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

B. 15. 0 0

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na
investičnú činnosť (+)

B. 16. 0 0

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na
investičnú činnosť (-)

B. 17. 0 0

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)B. 18. 0 0

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)B. 19. 0 0

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)B. 5187539 7005711

Peňažné toky z finančnej činnosti

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)C. 1. 0 0

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)C. 1. 1. 0 0

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

C. 1. 2. 0 0

Prijaté peňažné dary (+)C. 1. 3. 0 0

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)C. 1. 4. 0 0

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

C. 1. 5. 0 0

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou
(-)

C. 1. 6. 0 0

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

C. 1. 7. 0 0

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

C. 1. 8. 0 0

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finančnej činnost, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)

C. 2. 2437834 -502750

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)C. 2. 1. 0 0

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)C. 2. 2. 0 0

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. 3. 11769430 6216272

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

C. 2. 4. -7471746 -4906444

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)C. 2. 5. 0 0

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)C. 2. 6. 0 0

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

C. 2. 7. -1859850 -1812398

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. 8. 0 0

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. 2. 9. 0 0

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

C. 3. 0 0

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

C. 4. 0 0

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. 5. 0 0

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predajC. 6. 0 0
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alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z
investičnej činnosti (+)

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

C. 7. 0 0

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na
finančnú činnosť (+)

C. 8. 15 1216

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na
finančnú činnosť (-)

C. 9. 611166 76868

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)C. 3049015 -424486

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

D. 11953889 8769982

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

E. 42200 109871

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

F. 1309132 42195

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

G. 62752 -1959

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

H. 1246380 44154
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