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1. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách 

1.1 Nehmotný investičný majetok 
 
 Je ocenený obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarávania a náklady súvisiace 

s obstaraním. Zároveň akciová spoločnosť  vytvára nehmotný majetok činnosťou, ktorý je ocenený 
na úrovni úplných vlastných nákladov. 

1.2 Hmotný investičný majetok 
 
 Je nakupovaný od rôznych dodávateľov a akciová spoločnosť  ho zaradzuje do svojho 
majetku v obstarávacej cene. Súčasťou obstarávacej ceny sú prepravné, montáž, clo, časť  
neuplatnenej DPH a technické zhodnotenie. 
 Zároveň hmotný investičný majetok vytvára akciová spoločnosť vlastnou činnosťou. Je 
ocenený na úrovni úplných vlastných nákladov. 

1.3 Finančné investície 
 
 Naša akciová spoločnosť  nakupuje finančné investície, ktoré sú ocenené na úrovni nákupnej 
ceny. 

1.4 Zásoby 
 
 ZTS Sabinov, a.s. nakupuje zásoby od svojich zákazníkov a sú ocenené na úrovni 
obstarávacej ceny. Súčasťou obstarávacej ceny sú kurzové straty, clo a ďalšie náklady súvisiace 
s obstaraním. 
 
 Náklady súvisiace s obstaraním sa pri vyskladnení rozúčtujú takto: 
 

a) počiatočný stav obstarávacích nákladov +  náklady obstarania =  koeficient 
počiatočný stav materiálových zásob +  nákup 
 

b) spotreba, resp. predaj materiálových zásob +  koeficient 
 
Akciová spoločnosť vytvára zásoby aj vlastnou činnosťou. Sú ocenené na úrovni úplných vlastných 
nákladov. 

1.5 Záväzky 
 
 Záväzky sú ocenené normálnymi hodnotami. 

2. Údaje o vlastnom imaní 
 
 Vlastné imanie ZTS Sabinov, a.s. má k 30.06.2009 hodnotu vo výške 10 040,7 tis. EUR. Do 
kategórie vlastného imania ZTS Sabinov, a.s. zahŕňa nerozdelený zisk a neuhradenú stratu 
minulých rokov, hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia a tvorbu zákonného rezervného 
fondu. Rozdelenie hospodárskeho výsledku bežného účtovného obdobia sa vykonáva na základe 
platnej legislatívy a rozhodnutia valného zhromaždenia po uplynutí kalendárneho roka. 
 
 
 
 



  

3/4 

3. Analýza záväzkov, pohľadávok a úverov v tis. EUR 
 
Ukazovateľ v tis. EUR 
Záväzky spolu 3 557,4 
Dlhodobé 712,5 
Krátkodobé 2 844,9 
- z obchodného styku 2 616,8 
- záväzky voči ovládanej osobe -1,9 
- voči zamestnancom 128,4 
- zo sociálneho zabezpečenia 83,2 
- daňové záväzky 18,4 
   
Záväzky po lehote splatnosti 651,1 
 
 Akciová spoločnosť  uhrádzala v I . polroku 2009 svoje záväzky priebežne. Nemá žiadne dlhy 
voči sociálnym poisťovniam, dane do štátneho rozpočtu a odvody odvádzame v stanovených 
termínoch, ako aj mzdy zamestnancov. Mzdy zamestnancov sú vyplácané vždy v stanovených 
termínoch. 
 
Ukazovateľ v tis. EUR 
Pohľadávky spolu 4 644,4 
Dlhodobé 0,0 
Krátkodobé 4 644,4 
- z obchodného styku 4 160,1 
- voči ovládanej osobe  0,0 
- daňové pohľadávky 476,6 
- iné pohľadávky 7,7 
 

 K 30.6.2009 má naša akciová spoločnosť  nesplatené bankové úvery vo výške 2 280,9 tis. 
EUR. Dlhodobé predstavujú hodnotu 1 263,4 tis. EUR a krátkodobé 1 017,5 tis. EUR. 

4. Postavenie na trhu 
 
 ZTS Sabinov, a.s. je jedným z najvýznamnejších výrobcov prevodových skríň svojho druhu 

na Slovensku. V  prvom polroku 2009 si akciová spoločnosť  udržala pozície na všetkých 
rozhodujúcich trhoch. 

5. Výroba a odbyt 
 

 V I . polroku 2009 akciová spoločnosť  vyprodukovala tovar v objeme 6 312,8 tis. EUR, čo je  
oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka pokles o 37,5%, v hodnotovom vyjadrení o 3 786,3 
tis. EUR. Celkový predaj dosiahol hodnotu 6 924,3 tis. EUR. Členenie predaja podľa jednotlivých 
krajín a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka je nasledovné: 
 

Krajina 
01-06/2009 
v tis. EUR 

01-06/2008 
v tis. EUR 

Index                        
2009/2008 

Predaj celkom 6 924,3 9 216,7 0,75 
Domáci trh 913,7 555,9 1,64 
Export 6 010,6 8 660,8 0,69 
 - Čína  4 311,7 5 137,3 0,84 
 - Nemecko 827,7 1 829,2 0,45 
 - Poľsko 400,9 371,9 1,08 
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 - ČR  189,1 282,1 0,67 
 - Egypt 151,8 552,3 0,27 
 - Ukrajina 126,5 0,0 0,0 
 - Ostatné štáty 2,9 274,3 0,01 
 - Rusko 0,0 213,7 0,0 
  
 


