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Obchodné meno:

Sídlo:

ČO:

DIČ:

Identifikačné číslo pre DPH:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Dátum založenia:

Dátum zápisu:

Právna forma:

Zaregistrované:

Web :

ŽP Informatika s.r.o.

Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
Slovensko

I 36 741 388

2022321829

SK2022321829

Slovenská sporiteľňa a.s.
0304149795/0900

20.2.2007

20.2.2007

spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodný register: OS Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 12699/S

www.zpinformatika.sk

IDENTIFIKAČNÉ DÁTA

ŽP s . r. o .INFORMAT IKAROČNÁ SPRÁVA 20082



ŽP s . r. o .INFORMAT IKA ROČNÁ SPRÁVA 2008

PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA

3

Vážení obchodní partneri, priatelia!

Rok 2008 bol pre našu spoločnosť „rokom
prechodu na Euro“. Zmeny v aplikačnom
programovom vybavení nami outsourcovaných
Informačných systémov si vyžiadali nemálo našich
a samozrejme aj vašich pracovných kapacít. Dnes
môžeme konštatovať, že prechod sme zvládli bez
vážnejších problémov.

V jeseň roku 2008 bola vytýčená stratégia
spoločnosti na obdobie 2009 – 2011. Pre jej
úspešné naplnenie boli vykonané organizačné
zmeny s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných
služieb.

Prejavujúca sa hospodárska kríza na konci roku
2008 poznačila aj našu spoločnosť. Museli sme
pristúpiť k opatreniam, ktoré zaviedli zvýšenú
disciplínu v hospodárení, zvýšila sa kontrola kvality
a prístupu k práci. Verím, že prijaté opatrenia
pomôžu zmierniť dopady hospodárskej krízy a
naopak posilnia našu spoločnosť.

Hospodársky výsledok spoločnosti ukazuje, že sme
splnili stanovený plán a pripravili základ pre
úspešné pokračovanie v roku 2009.

V mene vedenia spoločnosti ďakujem všetkým
našim obchodným partnerom za dôveru a
úspešnú spoluprácu. Poďakovanie patrí aj
dozornej rade spoločnosti, ktorá podporila
dôležité rozhodnutia prijaté v stratégii spoločnosti
na nasledujúce obdobie.

Prajem všetkým zamestnancom pevné zdravie a
som presvedčený, že aj v roku 2009 budú
odvádzať kvalitnú a profesionálnu prácu.

Ing. Jozef URBAN
generálny riaditeľ
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VŠEOBECNÁ ČASŤ

1976

20.02. 2007

1993

1995

2006

2008

budovanie vlastného informačného systému v rámci Železiarní Podbrezová a.s.

prijatá stratégia komplexného vývoja IS vo vlastnej réžii

postupný prechod od dávkového spracovania k poskytovaniu informácií v reálnom čase, nastavenie HW
a systémovej platformy

Vyvíjaný SW má silnú previazanosť na procesy a IT technológie používané v Železiarňach Podbrezová a.s.

Premietnutie trendu moderných IT do IS Železiarní Podbrezová a.s.

odčlenenie odboru Informatiky od Železiarní Podbrezová a.s., spojenie s firmou GAMO a.s.

osamostatnenie sa a založenie firmy ŽP Informatika s.r.o.

podpora ITIL procesov, príprava na certifikáciu

HISTORICKÉ MÍĽNIKY
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VŠEOBECNÁ ČASŤ

5

Prevádzkovanie IS formou outsourcingu

Komplexné servisné služby

Poradenská činnosť pri budovaní IS, pri modernizácii, rozvoji a integrácii IS

Vývoj aplikačného programového vybavenia na mieru

Návrh a realizácia Intranet a Extranet riešení

Vývoj špeciálnych aplikácií na báze Internetu

Vývoj WEB a multimediálnych prezentácií

Školenia

Prevádzkovanie a poskytovanie aplikačného programového vybavenia, realizácia bezpečnej
komunikácie ( internet, intranet ), prevádzka sieťovej infraštruktúry, zabezpečovanie bezpečného chodu
aplikácií v nepretržitom režime, 24 hodinový Hotline a kvalifikovaný servis

servis PC techniky, zabezpečovanie náhradných dielov a spotrebného materiálu súvisiaceho s PC
technikou, inštalácia a údržba PC SW, antivírová ochrana, služby systémových a databázových
špecialistov

spracovanie analýzy stavu IS príslušného subjektu, príprava návrhu rozvoja IS,
poradenstvo pri výbere vývojového prostredia,
poradenstvo v oblasti databáz INFORMIX, DB2 a príslušnej infraštruktúry,
poradenstvo v projektoch návrhov podnikových sietí, PC sietí, obslužnej infraštruktúry ( bezpečná
komunikácia, pošta, antivírová ochrana, firewall )

vývoj špeciálnych SW riešení, dochádzkové systémy, service desk, podpora ITIL procesov, portácia aj na
OPEN Source
využitie skúseností pri vývoji integrovaných IS , ich aplikácia na špeciálne podmienky príslušného subjektu

spracovanie návrhu a realizácia riešení podporujúcich rozhodovanie

tvorba špeciálnych aplikácií s využitím internetu
vývoj portálových riešení

tvorba komerčných WEB prezentácií, informačných portálov, multimediálnych aplikácií

ZAMERANIE AKTIVÍT ŽP INFORMATIKA S.R.O.
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Strategické ciele spoločnosti
•

Strategickým produktom v oblasti služieb

V oblasti vývoja aplikácií je strategickým cieľom

Stratégia kvality

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Neustále zlepšovať služby poskytované formou outsourcingu pre Železiarne Podbrezová a.s., jej
dcérske spoločností a ostatných zákazníkov.
Pokračovať vo vývoji aplikačného programového vybavenia, spracovaným na mieru a pre špeciálne
potreby zákazníkov.
Rozvíjať proces vzdelávania a spolupráce so strednými a vysokými školami
Zaviesť systém poskytovania služieb podľa ITIL
Konsolidovať a modernizovať HW, SW prostredie

je zabezpečenie troch základných oblastí
outsourcing koncových zariadení (PC, tlačiarní, snímacích zariadení atď.)
outsourcing infraštruktúry (servre – aplikačné, databázové, prvky bezpečnosti, mailové a webové
servre, aktívne prvky atď.)
outsourcing aplikačného programového vybavenia – poskytovanie štandardných aplikačných balíkov,
zákaznícky orientovaných aplikácií vyvinutých na mieru, poskytovanie webových servisov atď.

etablovať spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. na trhu ako
dodávateľa zákazníckych softvérových riešení. Zamerať sa na získanie stredných, prípadne väčších
spoločností. Základné atribúty smerovania vývoja :

Zamerať sa na tvorbu zákazníckych riešení s vysokou pridanou hodnotou
Pripraviť a zrealizovať typové riešenia pre vybrané oblasti
Dosahovať rast v oblasti outsourcingu aplikačného programového vybavenia
Zamerať sa na zákaznícke riešenia v oblasti riadenia výrobných a obchodných procesov
Pripraviť stabilnú infraštruktúru pre softwarové služby
Pripraviť typové riešenia formou outsourcingu pre tretí sektor
Zvýšiť podiel opakovaného nasadenia vyvinutých aplikácií
Stabilizovať a zlepšovať kvalitu personálneho potenciálu, v oblastiach kde je to možné dosiahnuť čo
najväčší podiel certifikovaných profesionálov

je prvoradým cieľom vedenia ŽP INFORMATIKA s.r.o.. V oblasti stratégie zlepšovania
kvality riadenia, kvality procesov , kvality služieb a všetkých firemných činnosti je dôležité naplnenie
nasledujúcich zámerov :

Procesný prístup - definovanie hlavných procesov, majiteľov procesov, systematicky merať spôsobilosť a
výkonnosť procesov, analyzovať výsledky procesov
Riadenie dokumentov a záznamov
Certifikácia podľa normy ISO 9001/2008
Zavedenie ITIL praktík
Certifikácia podľa normy ISO 20000

STRATÉGIA A VÝHĽAD DO BUDÚCNOSTI

VŠEOBECNÁ ČASŤ
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SPOLOČNOSŤ ŽP INFORMATIKA S.R.O.

Poslanie spoločnosti

Vízia spoločnosti

Základné hodnoty spoločnosti

Poslaním spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. je poskytovať komplexné služby a riešenia v oblasti informačných
technológií, prioritne pre spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. a jej dcérske spoločnosti.

Víziou spoločnosti je byť stabilným partnerom pre svojich zákazníkov v oblasti poskytovania komplexných ICT
služieb, byť spoľahlivou outsourcingovou spoločnosťou a získané skúsenosti zúročiť v realizácii projektov
mimo spoločností a.s.

Základnými hodnotami spoločnosti je predovšetkým korektný prístup ku zákazníkom, ochrana dobrého
mena, duševného vlastníctva a všetkých aktív spoločnosti, odborný rast a neustále vzdelávanie
zamestnancov, tímová práca, zlepšovanie kvality firemných procesov, motivácia zamestnancov a vytváranie
podmienok pre ich neustále zlepšovanie sa.

Železiarne Podbrezová

VÍZIA, POSLANIE A ZÁKLADNÉ HODNOTY SPOLOČNOSTI
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

SPOLOČNOSŤ ŽP INFORMATIKA S.R.O.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / VRCHOLOVÝ MANAŽMENT

Ing. Jozef Urban
Ing. Ján Gaboň
Ing. Lucián Oravec
Ing. Matej Blahút
Ing. Miroslav Kubove

Ing. Ľudovít Ihring
Ing. Ján Banas
Ing. Alena Sojková

– konateľ, generálny riaditeľ
– konateľ, riaditeľ prevádzky a služieb

– konateľ, riaditeľ projektovania IS (do 6.10.2008)
– konateľ, riaditeľ projektovania IS (od 7.10.2008)

– konateľ, riaditeľ obchodno – ekonomického úseku

– predseda dozornej rady
– člen dozornej rady

– člen dozornej rady

DOZORNÁ RADA
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SPOLOČNOSŤ ŽP INFORMATIKA S.R.O.

Outsourcing služieb pre zabezpečenie nepretržitého chodu IS a vysokej dostupnosti komponentov IS.
•

Outsourcing služieb optimalizácie, konsolidácie serverovskej IT infraštruktúry.

Outsourcing služieb podpory koncových užívateľov

Outsourcing sieťových služieb

Vývoj aplikácií na mieru

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

štandardizáciou procesov zabezpečenia prevádzky IS pre dodržanie dohodnutých úrovní služieb - SLA
implementácia systému incident, problém manažmentu – minimalizácia vzniku incidentov, potenciálnych
výpadkov
implementácia manažmentu kontinuity IT služieb, vytvorenie podmienok garancie obnovy prevádzky IS
vrátane HW, SW zdrojov, sietí, aplikácií, telekomunikácií, technickej podpory a podpory koncového
užívateľa ( service desk )
Implementácia systému manažmentu dostupnosti dohodnutých IT služieb, rozvoj centrálneho systému
monitoringu komponentov IS

konsolidácia serverovej infraštruktúry implementovaním technológií blade, VMware, SAN
v oblasti DB technológii rozšírená podpora okrem IDS a DB2 aj prevádzkovanie širšieho portfólia
produktov ( Oracle, Microsoft, open source ...) podľa priorít zákazníka

Implementácia procesov Service desku - zvýšenie kvality služieb v prospech biznisu zákazníka; jednotný
kontaktný bod s cieľom efektívneho poskytovania rád, návodov a rýchleho obnovovania štandardných
služieb užívateľom; unifikácia komunikácie medzi klientom a poskytovateľom služieb
rozvoj a prevádzkovanie technológie tenkých klientov ( Citrix, HTML ... ), prepojenie systémovej a
aplikačnej autorizácii užívateľov

Implementácia portfólia riešení na báze Cisco technológie
Rozvoj technológie metropolitnej siete ( Business CityNet – vzájomné prepojenie LAN sietí do VPN
prostredníctvom vysokorýchlostného ethernetového prístupu )
Realizácia výkonov pri výstavbe, prevádzkovaní chrbticovej siete
Zabezpečenie bezpečnosti sieťovej infraštruktúry

Spoločnosť stavia na svojom poslaní z minulosti, kedy budovala informačné systémy podľa špecifických
požiadaviek výrobnej spoločnosti a.s. Softvér vyvíjaný na zákazku prináša zákazníkovi
vyšší stupeň sofistikovanosti, mapuje procesy organizácie zákazníka, prispôsobuje sa systému jeho práce,
pracovným postupom a návykom, dáva mu možnosť stať sa zadávateľom požiadaviek na jeho vlastný
informačný systém.
Rozvoj aplikačno-vývojovej infraštruktúry JAVA a PHP.

Doplnenie Java infraštruktúry o podporu priemyselných terminálov, vytvorenie štíhleho webového klienta.
Vývojové prostredie plne zodpovedá požiadavkám na realizáciu projektov v rámci skupiny ŽP Group, ale tiež
vďaka univerzálnosti a škálovateľnosti požiadavkám potenciálnych externých zákazníkov. V kombinácii s
využitím stabilných operačných systémov a databáz je vývojové prostredie použiteľné aj na outsourcing
realizovaných riešení.

Železiarne Podbrezová

ZÁMERY A CIELE V OBLASTI SLUŽIEB A VÝVOJA APLIKÁCIÍ
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SPOLOČNOSŤ ŽP INFORMATIKA S.R.O.

•

Štruktúra zamestnancov Vzdelanostná štruktúra

Veková štruktúra zamestnancov

o

o

o

o

o

o

o

o

•

•

•

Zvyšovanie spokojnosti zamestnancov
Vytvárať vhodné pracovné podmienky
Zabezpečiť dostatočný priestor na regeneráciu

abezpečenie perspektívy zamestnania a profesionálneho rastu
Podporovať vzdelávanie zamestnancov

Zvýšenie produktivity práce zamestnancov

Realizácia projektu spolupráce s SŠ a VŠ
Možnosť prevádzkovania IS formou outsourcingu
E-learning
Zapojenie do programu Sieťových akadémií:
Podpora vzdelávania v moderných vývojových technológiách
Zamestnávanie študentov VŠ, ako súčasť ich prípravy na zamestnanie v našej spoločnosti

Z

PERSONÁLNY ROZVOJ

Muži
Ženy

Stredoškolské
Vysokoškolské

35

30

25

20

15

10

5

do 25 26-30 31-40 41-50 51-60 nad 60
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SPOLOČNOSŤ ŽP INFORMATIKA S.R.O.

TECHNOLÓGIE A PARTNERI

ŠTRUKTÚRA TRŽIEB

86,75%

8,64%
1,41%

0,71%
0,55%
0,48%

Železiarne Podbrezová a.s.

ŽĎAS, a.s.

Žiaromat a.s.

Súkromné gymnázium ŽP

ŽP PRAKO s.r.o.

STASO, s.r.o.

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

Súkromná SOŠ hutnícka ŽP

Tále a.s.

ŽP Šport, a.s.

ŽP Pipex International AG

Gymnázium Jána Chalupku
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SPOLOČNOSŤ ŽP INFORMATIKA S.R.O.

VYBRANÉ REFERENCIE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Železiarne Podbrezová a.s.

ŽĎAS a.s., Česká republika

Žiaromat Kalinovo

ŽP Prako , Prakovce

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra

ŽP Tažírny trub s.r.o. , Svinov, Česká republika

Pipex International AG

Súkromná stredná odborná škola a Súkromné gymnázium ŽP a.s.

Tále a.s.

ŽP VVC s.r.o.

DD a Domov sociálnych služieb Hronec

Obec Valaská

Obec Podbrezová

a iné
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EKONOMIKA

SPRÁVA AUDÍTORA
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SÚVAHA

Ozn. A K T Í V A / v tisícoch Sk Číslo
riad. r. 2008 r.2007

brutto korekcia netto netto

Spolu majetok r. 002+ r. 003+ r. 032+ r. 062 001 99 483 24 521 74 962 64 995

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353) 002

B. Neobežný majetok r. 004+ r. 013+ r. 023 003 83 939 24 521 59 418 53 646

B.l. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012) 004 53 582 15 041 38 541 32 576

B.l.1. Zriaďovacie náklady (011) - /071,091A/ 005

2. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072,091A/ 006

3. Softvér (013) - /073,091A/ 007 48 560 15 041 33 519 32 576

4. Oceniteľné práva (014) - /074,091A/ 008

5. Goodwill (015) - /075,091A/ 009

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X) -
/079,07X,091A/

010

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) -093 011 4 854 4 854

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051) - 095A

012 168 168

B.ll. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022) 013 30 357 9 480 20 877 21 070

B.ll.1. Pozemky (031) - 092A 014

2. Stavby (021) - /081,092A/ 015

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) - /082,092A/

016 30 082 9 478 20 604 20 343

4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) -
/085,092A/

017

5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/ 018

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032) -
/089,08X,092A/

019 45 2 43

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 020 230 230 727

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) - 095A

021

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097)
+/- 098

022

B.lll. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031) 023

B.lll.1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe
(061) - 096A

024

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s
podstatným vplyvom (062) - 096A

025

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063,065) -
096A

026

4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
(066A) - 096A

027

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A,069,06XA) -
096A

028

6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
(066A,067A,06XA) - 096A

029

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 030

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
(053) - 095A

031

EKONOMIKA
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Ozn. A K T Í V A / v tisícoch Sk Číslo
riad. r. 2008 r.2007

brutto korekcia netto netto

C. Obežný majetok r. 033+ r. 041+ r. 048+ r. 056 032 12 654 12 654 7 964

C.l. Zásoby súčet (r. 034 až 040) 033 1 919 1 919 766

C.l.1. Materiál (112,119,11X) - /191,19X/ 034 938 938 645

2. Nedokončená výroba a polotovary (121,122,12X) -
/192,193,19X/

035 981 981 121

3. Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia
dlhšou ako jeden rok 12X-192A

036

4. Výrobky (123) – 194 037

4. Zvieratá (124) – 195 038

6. Tovar (132,13X,139) - /196,19X/ 039

7. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 040

C.ll. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047) 041

C.ll.1. Pohľadávky z obchodného styku
(311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A

042

2. Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe
(351A) - 391A

043

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
(351A) - 391A

044

4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
(354A,355A,358A,35XA) - 391A

045

5. Iné pohľadávky
(335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A

046

6. Odložená daňová pohľadávka (481 A) 047

C.lll. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055) 048 10 712 10 712 1 231

C.lll.1. Pohľadávky z obchodného styku
(311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A

049 7 626 7 626 1 120

2. Pohľadávky voči ovládanej a ovládajúcej osobe (351A) -
391A

050

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
(351A) - 391A

051

4. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
(354A,355A,358A,35XA,398A) - 391A

052

5. Sociálne zabezpečenie (336) - 391A 053

6. Daňové pohľadávky (341,342,343,345) - 391A 054 3 086 3 086

7. Iné pohľadávky
(335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A

055 111

C.lV. Finančné účty súčet (r. 057 až 061) 056 23 23 5 967

C.lV.1. Peniaze (211,213,21X) 057 23 23 26

2. Účty v bankách (221A,22X +/-261) 058 5 941

3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
22XA

059

4. Krátkodobý finančný majetok (251,253,256,257,25X) -
/291,29X/

060

5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291 061

D. Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064 062 2 890 2 890 3 385

D.1. Náklady budúcich období (381,382) 063 2 890 2 890 3 385

2. Príjmy budúcich období (385) 064 0
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Ozn. P A S Í V A / v tisícoch Sk Čísl
o

riad.
r. 2008 r. 2007

Spolu vlastné imanie a záväky r. 066+ r. 086+ r. 116 065 74 962 64 995

A. Vlastné imanie r. 067+ r. 071+ r. 078+ r. 082+ r. 085 066 53 191 45 668

A.l. Základné imanie súčet (r. 068 až 070) 067 25 000 25 000

A.l.1. Základné imanie (411 alebo +/-491) 068 25 000 25 000

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 069

3. Zmena základného imania +/-419 070

A.ll. Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077) 071

A.ll.1. Emisné ážio (412) 072

2. Ostatné kapitálové fondy (413) 073

3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417,418) 074

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414) 075

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) 076

5. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/-416) 077

A.lll. Fondy zo zisku súčet (r. 079 až 081) 078 1 033

A.lll.1. Zákonný rezervný fond (421) 079 1 033

2. Nedeliteľný fond (422) 080

3. Štatutárne a ostatné fondy (423,427,42X) 081

A.lV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 a r. 084 082 19 635

A.lV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 083 19 635

2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 084

A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/ r.001- (r. 067+ r. 071+ r.
078+ r. 082+ r. 086+ r. 116)

085 7 523 20 668

B. Záväzky z r. 087+ r. 091+ r. 102+ r. 112 086 21 771 19 327

B.l. Rezervy súčet (r. 088 až 090) 087 1 353 1 386

B.l.1. Rezervy zákonné (451A) 088

2. Ostatné dlhodobé rezervy (459 A,45XA) 089

3. Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A,45XA) 090 1 353 1 386

B.ll. Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až 101) 091 974 1 197

B.ll.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 092

2. Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476A) 093

3. Dlhodobé záväzky voči ovládanej a ovládajúcej osobe (471A) 094

4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 095

5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 096

6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 097

7. Vydané dlhopisy (473A,/-/255A) 098

8. Záväzky zo sociálneho fondu (472A) 099 78

9. Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A) 100 166 641

10. Odložený daňový záväzok (481A) 101 730 556

EKONOMIKA
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Ozn. P A S Í V A / v tisícoch Sk Čísl
o

riad.
r. 2008 r. 2007

B.lll. Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až 111) 102 7 375 16 744

B.lll.1 Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA) 103 580 7 938

2. Nevyfakturované dodávky (326,476A) 104 673 41

3. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A,471A) 105

4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A,36XA,471A,47XA) 106

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368,398A,478A,479A) 107

6. Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A) 108 2 699 1 928

7. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336,479A) 109 1 910 1 389

8. Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X) 110 1 037 5 016

9. Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X) 111 476 432

B.lV. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až 115) 112 12 069

B.lV.1. Bankové úvery dlhodobé (461A,46XA) 113

2. Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA) 114 12 069

3. Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,/-/255A) 115

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a 118) 116

C.1. Výdavky budúcich období (383) 117

2. Výnosy budúcich období (384) 118
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (V TIS. SK)

T E X T Č.r. r. 2008 r. 2007

Tržby z predaja tovaru (604) 01 2 343 1 270

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 02 2 111 1 146

Obchodná marža r. 01 - r. 02 03 232 124

Výroba r. 05+r. 06+ r. 07 04 117 628 113 056

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602) 05 112 520 105 811

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účt. sk. 61) 06 860 121

Aktivácia (účtová skupina 62) 07 4 248 7 124

Výrobná spotreba r. 09+ r. 10 08 35 664 34 854
Sporeba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
(501,502,503,505A) 09 8 051 19 569

Služby (účtová skupina 51) 10 27 613 15 285

Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08 11 82 196 78 326

Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 56 183 43 402

Mzdové náklady (521,522) 13 40 588 31 629

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14

Náklady na sociálne poistenie (524,525,526) 15 14 449 10 973

Sociálne náklady (527,528) 16 1 146 800

Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 54 40
Odpisy a opravné položky k dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku (551,553) 18 15 749 8 861

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642) 19 2 132
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
(541,542) 20 3 182

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657) 21 119 1
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543,544,545,546,547,548,549,555,557) 22 433 81

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697) 23

Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597) 24
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti r. 11-r. 12-r. 17-r. 18+ r.19-r.
20+r. 21-r. 22+(-r. 23)-(-r. 24) 25

9 895 25 893

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 26

Predané cenné papiere a podiely (561) 27

Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 29+ r. 30+ r. 31 28
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v
spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 29

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 30

Výnosy z ostaného dlhodobého finančného majetku (665A) 31

Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 32

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 33
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
(664,667) 34
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
(564,567) 35

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 36

Výnosové úroky (662) 37 56 37

Nákladové úroky (562) 38 314 78

EKONOMIKA
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T E X T Č.r. r. 2008 r. 2007

Kurzové zisky (663) 39 1 24

Kurzové straty (563) 40 212 110

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 41

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569) 42 67 191

Prevod finančných výnosov (-) (698) 43

Prevod finančných nákladov (-) (598) 44

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.26-r.27+r.28+r.32-
r.33+r.34-r.35-r.36+r.37-r.38+r.39-r.40+r.41-r.42+(-r.43)-(-r.44) 45

- 536 - 318

Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47+ r. 48 46 1 836 4 907

- splatná (591,595) 47 1 663 4 351

- odložená (+/-592) 48 173 556

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 25+ r. 45- r.46 49 7 523 20 668

Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 50

Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 51

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53+ r.54 52

- splatná (593) 53

- odložená (+/-594) 54

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 50- r. 51-r. 52 55

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596) 56

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) [r. 49+ r. 55- r.56] 57 7 523 20 668
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Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2008

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

A.a). Obchodné meno a sídlo spoločnosti:
Obchodné meno účtovnej jednotky: ŽP Informatika s.r.o.
Sídlo: Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum založenia: 2 0.2 .2 007
Dátum vzniku: 2 0.2 .2 007

Spoločnosť ŽP Informatika s.r.o., (ďalej len spoločnosť) bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14. 2 .
2 007 podľa § 105 a nasl. zák.. č. 513/91 Zb. a do obchodného registra bola zapísaná dňa 2 0. 2 . 2 007
(Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 12 699/S). Identifikačné číslo
organizácie (IČO) je 36 741 388.

A.b). Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:
- p okládka telekomunikačných a ostatných prenosových káblov do zeme
- výroba elektrických strojov a prístrojov
- opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- výroba systémov automatizácie pre riadenie technologických a energetických procesov
- výroba, montáž mikroprocesorových zariadení
- tvorba počítačovej grafiky mimo autorského zákona
- tvorba webových stránok
- navrhovanie informačných systémov
- vykonávanie a organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov v rozsahu voľných živností
- montáž, údržba a meranie analógových a digitálnych prenosových systémov
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
- prenájom výpočtovej techniky a dátovej komunikačnej siete
- poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
- reklamná a propagačná činnosť
- poskytovanie dátových služieb, databanky
- automatizované spracovanie dát a súvisiacej činnosti
- kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích, rozmnožovacích a laminovacích služieb
- zhotovovanie, vydávanie a rozmnožovanie nahraných nosičov obrazu a zvuku so súhlasom autora
- služby v oblasti zálohovania údajov
- údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
- projektovanie, inštalácia, údržba dátových komunikačných sietí
- poskytovanie neverejnej dátovej komunikačnej siete a dátových komunikačných služieb
- 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 voľných živností
- prieskum trhu a verejnej mienky
- montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
- prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
- marketing a manažment
- poskytovanie služieb prostredníctvom elektronickej a internetovej siete
- inštalácia, údržba a opravy elektrických rozvodov a zariadení v rozsahu bezpečného napätia.

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
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A.c). Priemerný počet zamestnancov
Ukazovateľ Zamestnanci spolu z toho vedúci zamestnanci
Obdobie 2008 2007 2008 2007
Priemerný počet zamestnancov 88 83 18 19
Stav zamestnancov ku dňu zostavenia UZ 90 83 18 19

A.d). Účt ovné jednotky v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej inej účtovnej jednotke.

A.e). Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Ú čtovná závierka spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. k 31. decembru 2 008 je zostavená ako riadna účtovná
závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2 002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára
2 008 do 31. decembra 2 008.

A.f). Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Ú čtovná závierka spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. za predchádzajúce ú čtovné obdobie k 31. decembru
2 007, bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 7. apríla 2 008.

A.g). Z verejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Výročná správa spoločnosti k 31. decembru 2 007, súčasťou ktorej je aj Výkaz ziskov a strát, Súvaha,

Poznámky k účtovnej uzávierke a Správa nezávislého audítora z preskúmania riadnej individuálnej ú čtovnej
závierky spoločnosti za rok 2 007, bola uložená do zbierky listín obchodného registra 2 8.4.2 008. Súvaha
a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v obchodnom vestníku 2 4.7. 2 008.

A.h). Schválenie audítora
Rozhodnutím jediného spoločníka Železiarne Podbrezová a.s. zo d ňa 7.4.2 008 bola schválená obchodná

spoločnosť BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica ako audítor na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od
1. januára 2 008 do 31. decembru 2 008.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

B.a). Štatutárne a dozorné orgány

Meno, priezvisko (obch. meno) člena Názov orgánu
Ing. Jozef Urban konateľ
Ing. Ján Gaboň konateľ
Ing. Lucián Oravec konateľ / do 6.10.2 008
Ing. Miroslav Kubove konateľ
Ing. Matej Blahút konateľ / od 7.10.2 008

Meno, priezvisko (obch. meno) člena Názov orgánu
Ing. Ľudovít Ihring predseda dozornej rady
Ing. Ján Banas člen dozornej rady
Ing. Alena Sojková člen dozornej rady

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hodnota a percentuálna výška podielu na základnom imaní:

Por.
č.

Názov, meno spoločníka

Hodnota podielu na základnom
imaní v tis. Sk

Výška podielu na
hlasovacích

právach

Výška % podielu
na ostat. polož.
vlast. imania ak

sa odlišuje od ich
podielu na ZI

Absolútna % % %
2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

1. Železiarne Podbrezová, a.s. 2 5 000 2 5 000 100 100 100 100
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D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU, AK JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA JEHO
SÚČASŤOU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej ú čtovnej závierky spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s.,
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová. Konsolidovanú ú čtovnú závierku zostavuje spoločnosť Železiarne
Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová. Túto konsolidovanú ú čtovnú závierku je možné dostať
priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia konsolidované ú čtovné
závierky: Okresný súd Banská Bystrica

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

E.a). Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).

Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované okrem:

� prepočtu prijatých a poskytnutých preddavkov v cudzej mene na slovenskú menu ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka. Táto povinnosť bola novelou zákona o účtovníctve od 1. januára 2 008 zrušená
(viď bod E.p),

� v súvislosti s prechodom na menu euro od 1. januára 2 009, sa majetok a záväzky vyjadrené v eurách
(okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý
bezprostredne predchádza dňu zavedenia meny euro (t.j. k 31. decembru 2 008) prepočítajú na slovenskú
menu konverzným kurzom (30,12 60) a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. (viď bod E.p).

E.b). Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Spoločnosť nakupovala v danom roku dlhodobý nehmotný majetok. Dlhodobý nehmotný majetok
nakupovaný spoločnosť oceňovala obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
(dopravné).

Spoločnosť tvorila vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok (softvér). Dlhodobý nehmotný
majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala spoločnosť vlastnými nákladmi v zložení:

- priame náklady
- nepriame náklady (výrobná réžia) spojené s vývojom softvéru.

Spoločnosť nenadobudla dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom.

Spoločnosť v bežnom roku nakupovala dlhodobý hmotný majetok. Dlhodobý hmotný majetok
nakupovaný oceňovala spoločnosť obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
(dopravné).

Spoločnosť v bežnom roku tvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou. Dlhodobý hmotný
majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala spoločnosť vlastnými nákladmi v zložení:

- priame náklady
- nepriame náklady súvisiace s vytvorením hmotného majetku (výrobná réžia).

Spoločnosť nenadobudla dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom.

Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

ŽP Informatika s.r.o. používa ú čtovné odpisy rovnomerné, stanovené percentuálne ročnou odpisovou
sadzbou z obstarávacej ceny dlhodobého majetku. Percentuálna sadzba vychádza zo životnosti majetku
podľa zákona 595/2 003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tzn. že doba ú čtovného
odpisovania dlhodobého majetku je totožná z dobou odpisovania dlhodobého majetku pre ú čely zákona
595 /2 003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Odpisy sa účtujú mesačne vo výške 1/12
ročného odpisu, začínajúce od mesiaca zaradenia majetku a končiac mesiacom jeho úplného odpísania do
výšky vstupnej ceny.

DHM, ktorého obstarávacia cena je 30.000 Sk a nižšia sa považoval za zásoby a účtoval sa priamo do
nákladov.
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

Predpokladaná
doba používania v

rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná
odpisová

sadzba v %
Poznámka

Stavby 2 0 lineárna 5 % len TZ prenajatého DHM

Stroje, prístroje a zariadenia 4 až 12 lineárna 2 5 - 8,33 %
Dopravné prostriedky 4 lineárna 2 5 %
Dopravné prostriedky – lízing 4 lineárna 2 5 %

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne. Daňové odpisy sa rovnajú účtovným odpisom a
odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol DHM uvedený do používania. DNM, ktorého obstarávacia
cena je 30.000 Sk a nižšia sa považuje za služby a účtuje sa priamo do nákladov.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

Predpokladaná
doba používania v

rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná
odpisová

sadzba v %
Poznámka

Zriaďovacie náklady 5 lineárna 2 0 % Nevlastní
Aktivované náklady na vývoj 5 lineárna 2 0 % Nevlastní
Softvér 2 - 5 lineárna 2 0 - 50 %
Oceniteľné práva (licencia) 5 lineárna 2 0 % Nevlastní

E.c). Cenné papiere

Spoločnosť v bežnom roku nevlastnila cenné papiere.

E.d). Zásoby

Spoločnosť v bežnom roku nakupovala zásoby. Pri účtovaní zásob postupvala spoločnosť podľa Postupov
účtovania, ú čt. tr. 1, čl.2 . spôsobom A ú čtovania zásob. Nakupované zásoby oceňovala spoločnosť
obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (dopravné). Náklady súvisiace s
obstaraním zásob sa pri príjme na sklad rozpočítavali s cenou obstarania na tech. jednotku obstaranej
zásoby. Pri vyskladnení zásob sa použil vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný pri
každom výdaji tovaru.

Spoločnosť tvorila v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou (montáž počítačov). Zásoby vytvorené
vlastnou výrobou spoločnosť oceňovala vlastnými nákladmi podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení:

- priame náklady
- č asť nepriamych nákladov (výrobnej réžie), súvisiacich s ich vytváraním.

Spoločnosť nenadobudla zásoby iným spôsobom.

E.e). Zákazková výroba

Spoločnosť o zákazkovej výrobe neúčtovala.

E.f). Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňovali
obstarávacou cenou. Pohľadávky znejúce na cudziu menu sú zároveň prepočítavané na slovenskú menu
prepočítaním platným kurzom NBS v deň uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu účtovnej závierky.

E.g). Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich nominálnou hodnotou. Peňažné prostriedky v cudzej mene
sú pri nákupe a predaji od komerčnej banky prepočítavané na slovenskú menu platným kurzom komerčnej
banky, od ktorej boli nakúpené alebo ktorej boli predané v deň uskutočnenia ú čtovného prípadu a kurzom
NBS ku d ňu účtovnej závierky. Pri ostatných výdajoch a príjmoch peňažných prostriedkov v cudzej mene
účtuje kurzom NBS ku dňu zaúčtovania výdavku alebo príjmu v pokladnici.
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E.h). Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E.i). Rezervy, dlhopisy, pôžičky a úvery

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík
alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

E.j). Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v ú čtovníctve,
uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Záväzky v cudzej mene sú
prepočítané platným kurzom NBS v deň uskutočnenia ú čtovného prípadu a ku dňu ú čtovnej závierky. Pri
prechode na menu euro sa záväzky prepočítali konverzným kurzom (30,12 6).

E.k). Daň z príjmov splatná a odložená

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v

súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú

stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Spoločnosť účtovala o dani z príjmov splatnej za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a o
dani z príjmov odloženej do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (rozdiel daňových a účtovných
odpisov). Daň oceňovala menovitou hodnotou.

E.l). Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období spoločnosť v bežnom období nevykazuje.

E.m). Leasing

Spoločnosť eviduje majetok prenajatý na základe finančného leasingu (obstaraný v r. 2 007), vykazuje ho
ako svoj majetok a tento i odpisuje v súlade s § 2 6 ods. 8 a 9 ZDP.

E.n). Deriváty

Spoločnosť o derivátoch neúčtuje.

E.o). Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi neúčtuje.

Prenajatý majetok

Spoločnosť má v prenájme priestory v budove, v ktorej realizuje svoju činnosť. Prenajímateľom budovy
sú Železiarne Podbrezová a.s. (Nájomná zmluva č. 2 2 /Gp/2 007). Nájomné platí mesačne na základe faktúry.

Majetok obstaraný pri privatizácii

Spoločnosť nemá majetok získaný pri privatizácii.

E.p). Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na
slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platným v deň uskutočnenia
účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem majetku a záväzkov vyjadrených v eurách a okrem
prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku d ňu, ku ktorému zostavuje ú čtovná závierka prepočítavajú na
slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platným ku dňu, ku ktorému
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sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. K 31.12 .2 008 bol kurz NBS
totožný s konverzným kurzom eura.

V súvislosti s prechodom na menu euro od 1. januára 2 009, sa majetok a záväzky vyjadrené v eurách
(okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý
bezprostredne predchádza dňu zavedenia meny euro (t.j. k 31. decembru 2 008) prepočítavajú na slovenskú
menu konverzným kurzom (30,12 60), a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

E.q). Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či
ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

F.a). Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2 008 do 31.
decembra 2 008 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2 007 do 31. decembra 2 007 je uvedený v tabuľkách:

1) Pohyb obstarávacích cien v bežnom období
(v tis. Sk)

Druh majetku
Riadok
súvahy

Obstaráva
cia cena k
1.1.2008

Prírastky Úbytky Presuny

Obstaráva
cia cena

ku
31.12.2008

B. Neobežný majetok r. 04+13+23 003 62 473 38 613 17 113 -34 83 939

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 004 38 567 25 100 10 118 33 53 582

B.I. 1. Zriaďovacie výdavky (011) 005 -

2 . Aktivované náklady na vývoj (012 ) 006 -

3. Software (013) 007 38 567 10 039 46 0 48 560

4. Oceniteľné práva (014) 008 -

5. Goodwill (015) 009 -

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) 010 -

7.
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
(041) 011 - 14 893 10 072 33 4 854

8. Poskytnuté preddavky na DHM (051) 012 - 168 168

B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 013 23 906 13 513 6 995 -67 30 357

B.II. 1. Pozemky (031) 014 -

2 . Stavby (02 1) 015 -

3. Samostatné hnuteľné veci (02 2 ) 016 2 3 179 6 909 41 35 30 082

4. Pestovateľské celky trvalých porastov (02 5) 017 -

5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (02 6) 018 -

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (02 9, 032 ) 019 - 45 45

7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042 ) 02 0 72 7 6 559 6 954 -102 2 30

8. Poskytnuté preddavky na DHM (052 ) 02 2 -

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 02 3 -
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Pohyb obstarávacích cien v predchádzajúcom období
(v tis. Sk)

Druh majetku
Riadok
súvahy

Obstaráva
cia cena k
1.1.2007

Prírastky Úbytky Presuny

Obstaráva
cia cena

ku
31.12.2007

B. Neobežný majetok r. 04+13+23 003 - 62 507 34 0 62 473

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 004 38 567 0 0 38 567

B.I. 1. Zriaďovacie výdavky (011) 005 -

2 . Aktivované náklady na vývoj (012 ) 006 -

3. Software (013) 007 38 567 38 567

4. Oceniteľné práva (014) 008 -

5. Goodwill (015) 009 -

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) 010 -

7.
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
(041) 011 -

8. Poskytnuté preddavky na DHM (051) 012 -

B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 013 23 940 34 0 23 906

B.II. 1. Pozemky (031) 014 -

2 . Stavby (02 1) 015 -

3. Samostatné hnuteľné veci (02 2 ) 016 2 3 2 13 34 2 3 179

4. Pestovateľské celky trvalých porastov (02 5) 017 -

5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (02 6) 018 -

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (02 9, 032 ) 019 -

7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042 ) 02 0 72 7 72 7

8. Poskytnuté preddavky na DHM (052 ) 02 2 -

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 02 3 -

2) Pohyb oprávok a opravných položiek v bežnom období
(v tis. Sk)

Oprávky podľa druhu majetku
Riadok
súvahy

Oprávky a
OP k

1.1.2008

Prírastky
oprávok

a OP

Úbytky
oprávok

a OP

Presuny
(+/-)

Oprávky
a OP k

31.12.2008

B. Neobežný majetok r. 04+13+23 003 8 827 15 781 87 0 24 521

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 004 5 991 9 096 46 0 15 041

B.I. 1. Zriaďovacie výdavky (011) 005 -

2 . Aktivované náklady na vývoj (012 ) 006 -

3. Software (013) 007 5 991 9 096 46 0 15 041

4. Oceniteľné práva (014) 008 -

5. Goodwill (015) 009 -

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) 010 -

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) 011 -

8. Poskytnuté preddavky na DHM (051) 012 -

B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 013 2 836 6 685 41 0 9 480

B.II. 1. Pozemky (031) 014 -

2 . Stavby (02 1) 015 -

3. Samostatné hnuteľné veci (02 2 ) 016 2 836 6 683 41 9 478

4. Pestovateľské celky trvalých porastov (02 5) 017 -

5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (02 6) 018 -

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (02 9, 032 ) 019 - 2 2

7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042 ) 02 0 -

8. Poskytnuté preddavky na DHM (052 ) 02 2 -

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 02 3 -
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Pohyb obstarávacích cien v predchádzajúcom období
(v tis. Sk)

Oprávky podľa druhu majetku
Riadok
súvahy

Oprávky a
OP k

1.1.2007

Prírastky
oprávok a

OP

Úbytky
oprávok a

OP

Presuny
(+/-)

Oprávky a
OP k

31.12.2007

B. Neobežný majetok r. 04+13+23 003 0 8 861 34 0 8 827

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 004 0 5 991 - 0 5 991

B.I. 1. Zriaďovacie výdavky (011) 005 -

2 . Aktivované náklady na vývoj (012 ) 006 -

3. Software (013) 007 5 991 5 991

4. Oceniteľné práva (014) 008 -

5. Goodwill (015) 009 -

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) 010 -

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) 011 -

8. Poskytnuté preddavky na DHM (051) 012 -

B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 013 0 2 870 34 0 2 836

B.II. 1. Pozemky (031) 014 -

2 . Stavby (02 1) 015 -

3. Samostatné hnuteľné veci (02 2 ) 016 2 870 34 2 836

4. Pestovateľské celky trvalých porastov (02 5) 017 -

5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (02 6) 018 -

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (02 9, 032 ) 019 -

7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042 ) 02 0 -

8. Poskytnuté preddavky na DHM (052 ) 02 2 -

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 02 3 -

3) Pohyb zostatkových cien za bežné obdobie

(v tis. Sk)

Oprávky podľa druhu majetku Riadok
súvahy

Zostatková
cena k

1.1.2008

Zostatková
cena k

31.12.2008

B. Neobežný majetok r. 04+13+23 003 53 646 59 418

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 004 32 576 38 541

B.I. 1. Zriaďovacie výdavky (011) 005

2 . Aktivované náklady na vývoj (012 ) 006

3. Software (013) 007 32 576 33 519

4. Oceniteľné práva (014) 008

5. Goodwill (015) 009

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) 010

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) 011 4 854

8. Poskytnuté preddavky na DHM (051) 012 168

B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 013 21 070 20 877

B.II. 1. Pozemky (031) 014

2 . Stavby (02 1) 015

3. Samostatné hnuteľné veci (02 2 ) 016 2 0 343 2 0 604

4. Pestovateľské celky trvalých porastov (02 5) 017

5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (02 6) 018

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (02 9, 032 ) 019 43

7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042 ) 02 0 72 7 2 30

8. Poskytnuté preddavky na DHM (052 ) 02 2

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 02 3
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Pohyb zostatkových cien za predchádzajúce obdobie

(v tis. Sk)

Oprávky podľa druhu majetku Riadok
súvahy

Zostatková
cena k

1.1.2007

Zostatková
cena k

31.12.2007

B. Neobežný majetok r. 04+13+23 003 53 646

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok 004 32 576

B.I. 1. Zriaďovacie výdavky (011) 005

2 . Aktivované náklady na vývoj (012 ) 006

3. Software (013) 007 32 576

4. Oceniteľné práva (014) 008

5. Goodwill (015) 009

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) 010

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) 011

8. Poskytnuté preddavky na DHM (051) 012

B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 013 21 070

B.II. 1. Pozemky (031) 014

2 . Stavby (02 1) 015

3. Samostatné hnuteľné veci (02 2 ) 016 2 0 343

4. Pestovateľské celky trvalých porastov (02 5) 017

5. Zákl. stádo a ťažné zvieratá (02 6) 018

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (02 9, 032 ) 019

7. Obstarávaný dlhodobý hm. majetok (042 ) 02 0 72 7

8. Poskytnuté preddavky na DHM (052 ) 02 2

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 02 3

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Okrem zákonného poistenia a havarijného poistenia automobilov spoločnosť neeviduje iné poistné zmluvy

dlhodobého majetku.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Takýto majetok spoločnosť nevlastní.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o
zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Takýto majetok spoločnosť nevlastní.

Dlhodobý nehnuteľný majetok pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra
nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Takýto majetok spoločnosť nevlastní.

Charakteristika Goodwilu
Takýto majetok spoločnosť nevlastní.

Položky účtované na účte 097- Opravná položka k nadobudnutému majetku
Spoločnosť o takýchto položkách neúčtovala.

Výskumná a vývojová činnosť v bežnom období
Spoločnosť nevynakladala náklady na výskum a vývoj.

F.b). Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť neeviduje dlhodobý finančný majetok
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F.c). Zásoby

Z dôvodu, že v priebehu roku 2 008 nedošlo k rozdielu medzi úžitkovou a účtovnou hodnotou zásob, ani k
dočasnému poklesu trhovej ceny, spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám. Za zásoby účtované priamo
do spotreby ú čtovná jednotka považuje i dlhodobý drobný hmotný majetok v jednotkovej cene 30.000 Sk a
nižšej.

Spoločnosť nemá zásoby, na ktoré bolo zriadené záložné právo.

F.d). Pohľadávky

Opravné položky k pohľadávkam v bežnom období spoločnosť netvorila.

Veková štruktúra pohľadávok z obchodného styku je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
(v tis. Sk)

Text
Suma

2008 2007
Pohľadávky do lehoty splatnosti 1 693 982
Pohľadávky po lehote splatnosti 5 907 46

Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia
Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia spoločnosť neevidovala.

Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má obmedzené právo s nimi
nakladať

Takéto pohľadávky spoločnosť neevidovala.

F.e). Odložená daňová pohľadávka

Spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke.

F.f). Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze a valuty v pokladnici, peňažné prostriedky na bankových účtoch a
ceniny. Ú čtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať. So SLSP má uzatvorenú Zmluvu o prevode
finančných prostriedkov (Overnight). Ku koncu roka spoločnosť č erpá kontokorent. Skladba finančných
prostriedkov je nasledovná:
(v tis. Sk)

Text
Suma

2008 2007
Peniaze v pokladni 2 3 2 6
Bežný účet v SLSP 0 5 941
Termínované vklady 0 0
Overnight 0 0

F.g). Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť neeviduje krátkodobý finančný majetok.

F.h). Časové rozlíšenie

(v tis. Sk)
Významné položky nákladov budúcich období a príjmov

budúcich období
Suma

2008 2007
Náklady budúcich období - poistné 175 184
Náklady budúcich období - ostatné 161 173
Náklady budúcich období - maintenance 2 532 2 802
Náklady budúcich období - podpora HW 0 188
Náklady budúcich období - úrok z leasingu 1 2
Náklady budúcich období - DPH zo zvýšenej splátky 2 1 37
Spolu: 2 890 3 385
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G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

G.a). Vlastné imanie
(v tis. Sk)

Text
Suma

2008 2007

Základné imanie celkom 2 5 000 2 5 000

Počet akcií (a.s.)

Nominálna hodnota I akcie (a.s.)

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) 2 5 000 2 5 000

- Železiarne Podbrezová a.s. 2 5 000 2 5 000

Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní

Hodnota upísaného vlastného imania

Hodnota splateného základného imania 2 5 000 2 5 000

Rozdelenie hospodárskeho výsledku z predchádzajúceho roka

Rozhodnutím jediného spoločníka Železiarne Podbrezová a.s. bolo schválené rozdelenie hospodárskeho
výsledku v tejto podobe:
(v tis. Sk)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia za rok 2007 (zisk) vo výške:
bol prevedený 20.668,3
Na účet zákonný rezervný fond 1.033

Na účet nerozdelený zisk 19.635

G.b). Rezervy

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
(v tis. Sk)

Popis rezervy, jej označenie
Stav k
1.1.200

8
Tvorba Použitie

Zrušenie/
dotvor.

Stav k
31.12.2008

Predp.ro
k použ.
rezervy

Zákonné: 2 2 0 0 x
Nevyfakturované dodávky (neurčitý čas,
výška)

2 2 0 0

Ostatné: 1 384 1 353 1 419 35 1 353 x
Krátkodobá rezerva na nevyčerpanú
dovolenku

1 2 98 992 1333 35 992 2 009

Krátkodobá rezerva na odvody za
nevyčerpanú dovolenku

0 343 0 0 343 2 009

Krátkodobé rezervy na audit 73 15 73 15 2 009
Krátkodobé rezervy na zverejnenie
účtovnej závierky

3 3 3 0 3 2 009

Krátkodobé rezervy - nedaňové 10 0 10 0 0

G.c). Zá väzky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená
v nasledujúcom prehľade:
(v tis. Sk)

Text
Suma

2008 2007
Záväzky do lehoty splatnosti 579 7 766

Záväzky po lehote splatnosti 1 172
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Štruktúra súvahových položiek záväzkov je v nasledovnom prehľade:

(v tis. Sk)

Súvahová položka záväzku
Spolu
v tom

Zostatková
doba

splatnosti
do 1 roka
vrátane

Zostatková
doba

splatnosti
od 1 do 5

rokov
vrátane

Zostatková
doba

splatnosti
viac ako
5rokov

Dlhodobé záväzky (z finanč. leasingu) 166 166

Odložený daňový záväzok 730 730

Záväzky zo sociálneho fondu 78 78

Záväzky z obchodného styku 580 580

Nevyfakturované dodávky 673 673

Záväzky voči zamestnancom 2 699 2 699

Záväzky zo sociálneho poistenia 1 910 1 910

Daňové záväzky a dotácie 1 037 1 037

Ostatné záväzky krátkodobé 476 476

Spolu: 8 349 7 375 974 0

Ako dlhodobé záväzky sú evidované záväzky zo sociálneho fondu a časť záväzkov z finančného leasingu
z roku 2 007, ktorých zostatková doba je viac ako 1 rok a odložený daňový záväzok.

V rámci krátkodobých a dlhodobých záväzkov spoločnosť eviduje aj záväzky z finančného prenájmu 3
osobných motorových vozidiel a 1 motorového vozidla určeného na dopravu nákladov (zmluvy boli uzavreté
v roku 2 007). Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená
v nasledujúcom prehľade:

(v tis. Sk)
31.12.2008 31.12.2007

istina finančné
náklady

istina finančné
náklady

Záväzky so zostat. dobou splat. do 1 roka 475 41 431 85

Záväzky so zostat. dobou splat. 1 až 5 rokov 166 4 641 45

Záväzky so zostat. dobou splat. nad 5r 0 0 0 0

Spolu 641 45 1 072 130

G.d). Odložený daňový záväzok

Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku:
(v tis. Sk)

Titul vzniku odloženého daňového záväzku
Výpočet

a suma za r.
2008

Daňová zostatková cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná

- zostatková cena účtovná 54 2 2 7

- zostatková cena daňová 50 387

Rozdiel 3 840

Sadzba dane v % 19

Odložený daňový záväzok 730
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Zmena odloženého daňového záväzku je uvedená v nasledujúcom prehľade:
(v tis. Sk)

Odložený daňový záväzok
Suma za r.

2008
Stav k 31. decembru 2 007 556

Stav k 31. decembru 2 008 730

Zmena 174

z toho:

– zaúčtované ako náklad 174

G.e). Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:
(v tis. Sk)

Text 2008 2007

Stav k 1. januáru 0 0

Tvorba na ťarchu nákladov 343 167

Tvorba zo zisku 0 0

Čerpanie -2 65 -167

Stav k 31. decembru 78 0

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže
vytvárať zo zisku. Spoločnosť netvorila sociálny fond zo zisku v bežnom, ani v predchádzajúcom účtovnom
období.

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby
zamestnancov.

G.f). Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

V bežnom období spoločnosť čerpala kontokorentný úver a krátkodobú pôžičku od sesterskej spoločnosti
ŽP-Invest s.r.o. Podbrezová
(v tis. Sk)

Mena Splatnosť
Stav

31.12.2008 31.12.2007

Kontokorent SKK 30.10.2 009 12 069 0

Krátkodobé pôžičky. v rámci konsol. celku SKK 1. 10. 2 008 0 0

V priebehu bežného obdobia spoločnosti poskytla v mesiaci máj 2 008 krátkodobú finančnú výpomoc
spoločnosť v rámci konsolidovaného celku ŽP-Invest s.r.o. Podbrezová vo výške 10 000 tis. Sk. Táto bola
splatená v dvoch splátkach:

� 2 000 tis. Sk splatené 2 9.9.2 008
� 8 000 tis. Sk splatené 1.10.2 008.

Úrok z pôžičky činil 174 tis. Sk.

G.g). Č asové rozlíšenie

Spoločnosť naúčtovala v bežnom období o výdavkoch budúcich období, ani o výnosoch budúcich období.

EKONOMIKA



ŽP s . r. o .INFORMAT IKA ROČNÁ SPRÁVA 2008 33

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

H.a). Tržby za vlastné výkony a tovar
(v tis. Sk)

Teritórium odbytu
Hodnota podľa druhov typov výrobkov a služieb

Služby Tovar Majetok
2008 2007 2008 2007 2008 2007

Slovenská republika 102 565 94 881 2 343 1 2 70 2 0
Česká republika 9 955 10 930 0 0 0 0
Spolu 112 520 105 811 2 343 1 270 2 0

H.b). Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
(v tis. Sk)

Druh zásoby
Zmena stavu zásob

súvahových položiek

Zmena stavu
vnútroorganizač. zásob

(vykázané vo výkaze
ziskov a strát)

Rozdiel

2008 2007 2008 2007 2008 2007
Nedokončená výroba 981 12 1 860 12 1 12 1 0
Polotovary vl. výr. 0 0 0 0 0 0
Hotové výrobky 0 0 0 0 0 0
Spolu 981 121 860 121 121 0

H.c). Aktivácia
(v tis. Sk)
Položky výnosov pri aktivácii 2008 2007

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 4 080 6 000

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 95 869

Aktivácia materiálu a tovaru 73 2 55

Spolu: 4 248 7 124

H.d). Prevádzkové výnosy
(v tis. Sk)

Položky výnosov 2008 2007
Nároky na náhradu škody voči poisťovniam 65 0

Nároky na náhradu škody voči zodpovedným osobám 4 0

Nároky na náhradu škody voči organizáciám 33 0

Ostatné prevádzkové výnosy 17 0

Spolu: 119 0

H.e). Finančné výnosy

Prehľad o prijatých úrokoch a kurzových ziskoch:
(v tis. Sk)

Položky výnosov 2008 2007

Úroky celkom, z toho: 56 37
Úroky z bežného účtu 7 12

Úroky z termínovaných vkladov 49 2 5

Kurzové zisky celkom, z toho: 1 24

- realizované kurzové zisky 1 2 3

- nerealizované kurzové zisky 0 1

- kurzové zisku z prepočtu majetku a záväzkov v € 0 0

Spolu: 57 61
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H.f). Mimoriadne výnosy
Spoločnosť v bežnom, ani v minulom období neúčtovala o mimoriadnych výnosoch.

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

I.a). Náklady na poskytnuté služby
(v tis. Sk)

Položky nákladov 2008 2007
Spotreba materiálu 6 706 18 406
z toho:

DDHM do 30 tis. Sk - outsourcing 1 593 14 2 83
DDHM do 30 tis. Sk - vlastná spotreba 1 046 838
Spotreba materiálu na outsourcing 1 82 3 1 705
Spotreba priameho materiálu 2 77 930
Ostatná spotreba 1 967 650

Spotreba energie 1 346 1 163
Služby (skupiny 51) 27 613 15 285
z toho:

opravy a udržiavanie 638 672
cestovné náklady 300 369
náklady na reprezentáciu 12 1 197
podpora SW a HW, maintenance 6 92 8 3 82 7
poddodávky 2 12 3 1 693
nájomné 1 870 1 547
software do 30 tis. Sk - outsourcing 335 2 11
software do 30 tis. Sk - vlastná spotreba 104 3 450
ostatné služby 15 194 3 885

Spolu: 35 665 34 854

Náklady za audit a poradenstvo
- v hodnote 160 tis. Sk. obsahujú náklady za overenie účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou.

I.b). Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti
(v tis. Sk)

Položky nákladov 2008 2007
Predaný tovar 2 111 1 146
DPH - leasing 76 49
Ostatné prevádzkové náklady 16 2
Poistné 2 58
Odpisy 15 749 8 861

Spolu: 18 210 10 058

I.c). Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát
(v tis. Sk)
Položky nákladov 2008 2007
Kurzové straty spolu, v tom: 212 111
- realizované kurzové straty 2 01 104
- nerealizované kurzové straty 8 7

- kurzové straty z prepočtu majetku a záväzkov v € 3
Úroky spolu, v tom: 314 78
- úroky platené voči bankám 53 0
- úroky z pôžičiek v rámci konsolidovaného celku 174 0
- úroky z lízingu 86 78
Poistné 0 146
Ostatné finančné náklady 66 45
Spolu: 592 380
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I.d). Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období
Spoločnosť v bežnom, ani v minulom období neúčtovala o mimoriadnych nákladoch.

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:
(v tis. Sk)

Text
2008 2007

Základ
dane

Daň Daň
v %

Základ
dane

Daň Daň
v %

Výsledok hospodárenia pred zdanením 9 360 100 2 5 576 100

z toho teoretická daň 19 % 1 778 19 4 859 19

Daňovo neuznané náklady 314 59 0,63 2 54 48 0,19

Výnosy nepodliehajúce dani 0 0 0 0 0

Umorenie daňovej straty 0 0 0 0 0

Rozdiel medzi daň.a účt. odpismi -911 -173 -1,85 -2 92 8 -556 -2 ,17

Rozdiel ZC vyradeného majetku -7 -1 -0,01 0 0

Spolu: 8 755 1 663 17,77 22 902 4 351 17,02

Splatná daň 1 663 17,77 4 351 17,02

Odložená daň 173 1,85 556 2 ,17

Celková vykázaná daň 1 836 19,62 4 907 19,19

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

(v tis. Sk)

2008 2007
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad
alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

0 0

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná v bežnom účtovnom období, týkajúca sa
umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich
účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

0 0

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

0 0

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných
nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená
daňová pohľadávka

0 0

Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného
imania, bez účtovania na účty nákladov a výnosov

0 0
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K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

K.a). Najatý majetok

Spoločnosť má časť administratívnych priestorov (2 .639 m ) v nájme od materskej spoločnosti Železiarne
Podbrezová a.s.. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s možnosťou výpovede bez udania dôvodu.
Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

K.b). Prenajatý majetok

Spoločnosť prenajíma nasledovný majetok formou outsourcingu:
(v tis. Sk)

Titul Názov 2008 2007

Majetok prenajatý formou oursoucingu

Železiarne Podbrezová a.s. 76 497 65 893

SSOUH ŽP a.s. Lopej 2 2 39 1 832

ŽP PRAKO Prakovce 2 501

ŽIAROMAT Kalinovo 642

Súkromné gymnázium Podbrezová 141

ŽP VVC Podbrezová 2 93

SPOLU: 82 311 67 725

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

L.a). Prípadné ďalšie záväzky

Spoločnosť nemá prípadné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom ú čtovníctve a neuvádzajú sa
v súvahe.

L.b). Ostatné finančné povinnosti

Z významnejších finančných povinností uvádzame nasledovné:

Spoločnosť má v nájme od Železiarní Podbrezová administratívnu budovu, budovu výpočtového strediska
a sociálnu budovu na Novom závode. Ročný prenájom vyššie uvedeného majetlu je cca 1.550 tis. Sk.

L.c). Podmienený majetok

Spoločnosť nepodala v roku 2 008 žiadnu žalobu voči inej spoločnosti, ani nie je účastníkom súdneho sporu
voči nej.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV,
DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hrubé príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre spoločnosť ŽP Informatika s.r.o.
Podbrezová boli nasledovné:

(v tis. Sk)

Príjmy členov orgánov
Súčasní členovia orgánov

štatutárnych riadiacich dozorných
2008 2007 2008 2007 2008 2007

Peňažné príjmy za činnosť 3 545 3 686 0 0 0 0

Nepeňažné príjmy za činnosť

Záruky za záväzky členov orgánov

Peňažné a nepeňažné. preddavky

Záruky za záväzky členov orgánov

Spolu: 3 545 3 686 0 0 0 0

EKONOMIKA
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N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH
OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu ú čtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami
(významné transakcie sa uskutočnili len s materskou spoločnosťou):

(v tis. Sk)
a ) transakcie so sesterskými a dcérskymi podnikmi.: 2008 2007
a1) nákup materiálu a energií 1 72 6 1 460
a2 ) nákup investícií 0 1 399
a3) nákup služieb 2 79 2 96
a4) ostatné nákupy 60 0
a5) poskytnutie krátkodobej pôžičky 10 174
Hodnota obchodov realizovaných voči sesterským a dcérskym podnikom 12 239 3 155

Celková hodnota obchodov realizovaných účtovnou jednotkou 68 882 36 000
Podiel hodnoty realizovaných obchodov voči sesterským a dcérskym podnikom na
celkovej hodnote obchodov 18 % 9 %

a6) predaj služieb (najmä reklamných) 11 909 11 752
a7) predaj tovaru 1 2 13 2 62
a8) predaj materiálu 95
Hodnota obchodov realizovaných voči sesterským a dcérskym podnikom 13 122 12 109

Celková hodnota obchodov realizovaných účtovnou jednotkou 114 866 107 213
Podiel hodnoty realizovaných obchodov voči sesterským a dcérskym podnikom na
celkovej hodnote obchodov 11 % 11 %

(v tis. Sk)
b ) transakcie s materským podnikom:

2008 2007

b1)Nákup materiálu, ostatných neskladovateľných nákupov 1 353 1 2 08
b2 ) Nákup investícií 400
b3)Nákup služieb 2 32 1 2 052
Hodnota obchodov realizovaných voči ovládanej alebo ovládajúcej osobe 4 074 3 260
Celková hodnota obchodov realizovaných účtovnou jednotkou 68 882 36 000
Podiel hodnoty realizovaných obchodov voči ovládanej alebo ovládajúcej osobe na
celkovej hodnote obchodov 6 % 9 %

b3)Predaj materiálu a tovaru 919 995
b4) Predaj služieb 98 12 6 86 657
b5) Ostatné prevádzkové výnosy 32
Hodnota obchodov realizovaných voči ovládanej alebo ovládajúcej osobe 99 077 87 652
Celková hodnota obchodov realizovaných účtovnou jednotkou 114 866 107 213
Podiel hodnoty realizovaných obchodov voči ovládanej alebo ovládajúcej osobe na
celkovej hodnote obchodov 86 % 82 %

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom
prehľade:

(v tis. Sk)
31.12.2008 31.12.2007

Pohľadávky z obchodného styku 7 379 1 007

Ostatné krátkodobé pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 0 0

Spolu aktíva 7 379 1 007

Ostatné dlhodobé záväzky (lízing) 166 641

Ostatné krátkodobé záväzky 476 431

Záväzky z obchodného styku 98 2 32

Spolu pasíva 740 1 304
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O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA
ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosti nie sú známe žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností,
ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
(v tis. Sk)

stav
31.12.2007 prírastky úbytky presuny

stav
31.12.2008

Vlastné imanie spolu, v tom: 45 668 20 668 0 0 53 191
Základné imanie 25 000 0 0 0 25 000

Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Pri základného imania

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceň. rozdiely z kapitálových účastín
Oceň. rozdiely z precen. pri splynutí a rozdelení

Fondy zo zisku 0 1 033 0 0 1 033
Zákonný rezervný fond 1 033 1 033
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy

Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 19 635 0 0 19 635
Nerozdelený zisk minulých rokov 19 635 19 635
Neuhradená strata minulých rokov

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 20 668 7 523 0 0 7 523

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej
tabuľke:
(v tis. Sk)

stav
31.12.2006 prírastky úbytky presuny

stav
31.12.2007

Vlastné imanie spolu, v tom: 0 45 668 0 0 45 668
Základné imanie 0 25 000 0 0 25 000

Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceň. rozdiely z kapitálových účastín
Oceň. rozdiely z precen. pri splynutí a rozdelení

Fondy zo zisku 0 0 0 0 0
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy

Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 0 0 0 0
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 0 20 668 0 0 20 668

EKONOMIKA



ŽP s . r. o .INFORMAT IKA ROČNÁ SPRÁVA 2008 39

Účtovný zisk za rok 2 007 vo výške 2 0 668 tis. Sk bol rozdelený takto:
(v tis. Sk)
Text Hodnota

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu 1 033

Prevod na nerozdelený zisk 19 635

Spolu: 20 668

O rozdelení výsledku hospodárenia za ú čtovné obdobie 2 008 vo výške 7 52 3 tis. Sk rozhodne jediný
spoločník Železiarne Podbrezová.

Q. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2008

Pre výpočet peňažných tokov bola použitá nepriama metóda.

Ozn. Názov položky č. Skutočnosť v tis.Sk

bežné
účtovné
obdobie

minulé
účtovné
obdobie

Peňažné toky z prevádzkových činností

Z/S Výsledok hospodárenie z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) 1 9 360 2 5 575

A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A1.13) (+/-)

2 16 543 -1 432

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 3 15 749 8 861

A.1.2 . Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s
výnimkou jeho predaja (+)

4 33 34

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) 5
A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) 6
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) 7
A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) 8 495 -3 387
A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) 9
A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) 10 314 80
A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) 11 -56 -37
A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom

ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)
12

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

13 8 7

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

14

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

15 -6 990

A.2 . Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia
rozumie 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)

16 -16 2 62 7 158

A.2 .1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 17 -9 481 -1 2 31
A.2 .2 . Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 18 -5 62 9 9 034
A.2 .3. Zmena stavu zásob (-/+) 19 -1 152 -645
A.2 .4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je

súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)
2 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.)

2 1 9 641 31 301
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A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 2 2 56 37

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

2 3 -314 -78

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

2 4

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

2 5

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.) 2 6 9 383 31 260
A.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa

začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)
2 7 -4 749 -7

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) 2 8
A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) 2 9
A Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.) 30 4 634 31 253

Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) 31 -14 998 -31 617
B.2 . Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) 32 -6 559 -17 845
B.3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných

účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za
peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

33

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 34
B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 35
B.6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných

jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné
ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

36

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

37

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

38

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

39

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

40

B.11. Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku
používaného a odpisovaného nájomcom (+)

41

B.12 . Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových čin. (+) 42

B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa
začleňujú do prevádzkových činností (+)

43

B.14. 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 (-)

44

B.15. 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 (+)

45

B.16. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do
investičných činností (-)

46

B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 47

B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 48

B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 49

B.2 0. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 50
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B Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.) 51 -21 557 -49 462

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.) 52 0 2 5 000

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodovaných podielov (+) 53 2 5 000

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

54

C.1.3 Prijaté peňažné dary (+) 55

C.1.4 Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) 56

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

57

C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) 58

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

59

C.1.8 Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) 60

C.2 . Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z
finančnej činnosti (súčet C.2 .1 až C.2 .10)

61 -1 082 -817

C.2 .1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) 62

C.2 .2 . Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) 63

C.2 .3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka
zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie
hlavného predmetu činnosti (+)

64

C.2 .4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo
pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na
zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

65

C.2 .5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 66

C.2 .6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) 67

C.2 .7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom
zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

68 -1 082 -817

C.2 .8. Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného majetku a
nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)

69

C.2 .9. 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 (+)

70

C.2 .10 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 (-)

71

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

72

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

73

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

74

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

75

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

76

C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) 77

C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) 78

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.) 79 -1 082 24 183

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

80 -18 005 5 974

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

81 5 967

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

82 5 974

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

83 -8 -7

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

84 -12 046 5 967

EKONOMIKA
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KONTAKTY

Adresa:

Web :

Telefóny

ŽP Informatika s.r.o.
Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová
Slovensko

www.zpinformatika.sk

Sekretariát : + 421 48 645 2401
Obchod : +421 48 645 2403
FAX : +421 48 645 2502
Hot line : +421 48 645 2420

POLAND

CZECH REPUBLIC

HUNGARY

AUSTRIA

SLOVAKIA

P áodbrezov
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