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Obchodné meno KOSIT a.s.  
Sídlo    Rastislavova 98, 043 46, Košice 
IČO   36 205 214 
Telefón  +421 55 7270711 
Web   www.kosit.sk 
 
Akcionári:   
                              * stav k 31.12.2014 
Spolu  100,00% 16 799 200,00 

 WOOD WASTE MANAGEMENT LIMITED 66,00% 11 087 472,00 

  MESTO KOŠICE. 34,00% 5 711 728,00 

 
Počet akcií  12 650 listinné 
Menovitá hodnota 1 328,00  EUR 
Základné imanie 16 799 200,00 EUR  
    Z toho splatené       16 799 200,00 EUR 
 
Právne skutočnosti Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov zo dňa 21.2.2001 

podľa zák. č. 513/91 Zb. vo forme notárskej zápisnice číslo N 87/2001, Nz 
87/2001 zo dňa 21.2.2001. Dňa 21.3.2001 bola spoločnosť zapísaná do 
Obchodného registra súdu Košice I v Košiciach, Oddiel: Sa, vložka číslo 
1169/V). 

 
Štatutárne organy  
Predstavenstvo     

  predseda Ľubomír Šoltýs od 19.11.2014 

  predseda Dr. Alberto Gerotto do 18.11.2014 

  podpredseda Martin Šmigura od 19.11.2014 

  podpredseda Claudio Ghezzo do 18.11.2014 

  podpredseda MUDr. Igor Jutka,MPH od 30.8.2012 

  člen Ing. Alexandra Blažíčková od 4.4.2011 

  člen Michal Staroň od 19.11.2014 

  člen Boris Kostík od 19.11.2014 

  člen Jozef Streženec od 19.11.2014 

  člen Dr. Alvise Gerotto do 18.11.2014 

  člen Michele Bologna do 18.11.2014 

  člen Ing. Ľubomír Veme do 18.11.2014 

      

Dozorná rada     

  predseda Ing. Ján Jakubov od 4.5.2012 

  člen JUDr. Martin Saloka od 19.11.2014 

  člen Ing. Kristína Priesterová od 5.4.2013 

  člen Alessandro Danesin do 18.11.2014 

 
 
Spoločnosť poverená auditom 

AC AUDIT CASSOVIA  s.r.o. - audítor na overenie účtovnej závierky za účtovné 
obdobia od 1. januára 2014 až do 31. decembra 2014.  
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A. ÚVOD 
 
 
 KOSIT a.s. je spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu už od 21.2.2001 na základe projektu 
mesta Košice, ktoré v roku 2000 vypísalo medzinárodný tender na predaj vlastnej spaľovne 
ekonomickému subjektu, ktorý mal s mestom Košice založiť spoločný podnik na zber 
a zneškodnenie komunálneho odpadu, ako aj na letnú a zimnú údržbu komunikácií. 
Prevádzkuje spaľovňu – termovalorizátor na energetické zhodnocovanie odpadov, ktoré je 
jedným z dvoch zariadení tohto druhu na Slovensku. Termovalorizátor spadá do kategórie 
energetického zhodnocovania odpadov „R“ v zmysle platné integrovaného povolenia. KOSIT 
a.s. je držiteľom licencie na výrobu tepla a elektrickej energie. 
Integrovaný systém nakladania s odpadom, ktorý KOSIT a.s. uplatňuje,   rieši hierarchiu 
nakladania s odpadom, chráni ovzdušie a ostatné zložky životného prostredia.   
 
KOSIT a.s. je súkromná akciová spoločnosť s 34 % podielom Mesta Košice. 
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A.1. Predslov vedenia spoločnosti 
 
 

KOSIT a.s. má z sebou viac ako  13 rokov činnosti, počas ktorých sa stala najvýznamnejšou 
spoločnosťou svojho druhu v regióne. Z lokálnej spoločnosti sa postupne vypracovala na  spoločnosť 
s pôsobením v širokom okolí východoslovenského regiónu. V súčasnosti poskytuje služby pre cca 
260 tisíc obyvateľov a cca 500 podnikateľských subjektov. Počtom zamestnancov (takmer 400) 
a ročným obratom (takmer 21 mil. EUR) sa naša spoločnosť zaradila medzi najväčšie v okrese 
Košice.  
Spoločnosť je držiteľom certifikátov integrovaného manažérskeho systému ISO 9001, ISO 14000 od 
roku 2007 a systému OHSAS 18001 od roku 2012.  
 
 Rok 2014 bol prvý rok prevádzky spaľovacej linky č. 2, ktorá bola ukončená koncom roku 
2013 v rámci projektu Modernizácia spaľovne – 1 etapa. Projekt začal v roku 2010 a koncom roku 
2013 bol projekt skolaudovaný a uvedený do prevádzky. Je plne v súlade s celosvetovým trendom  
smerom k energetickému zhodnocovaniu odpadov (Waste to Energy - WtE) s využitím špičkových 
technológií (BAT) v Európe. Energia obsiahnutá v odpade sa touto investíciou využije na výrobu 
elektrickej energie pre vlastnú spotrebu, ako aj pre dodávku do distribučnej siete. 
 

Významná udalosť sa uskutočnila v súvislosti  so zmenou akcionárov KOSIT a.s.  Od 
19.11.2014 je väčšinovým akcionárom WOOD WASTE MANAGEMENT LIMITED (66%). 
Zostatok akcií ostali tak, ako doteraz v majetku mesta Košice (34%).  
WOOD WASTE MANAGEMENT LIMITED patrí do skupiny WOOD & Co, ktorá je investičnou 
bankou zameriavajúcou sa na poskytovanie služieb firemných financií, obchodovanie s cennými 
papiermi a správu aktív. Spoločnosť WOOD & Co pôsobí v 15 krajinách strednej a východnej 
Európy a na Slovensku zamestnáva viac, ako 1 500 zamestnancov. 
 
 Nový akcionár chce KOSIT a.s. rozvíjať tak, aby bola spoľahlivým, zodpovedným 
a inovatívnym spracovateľom odpadu v regióne východného Slovenska s využívaním 
najmodernejších technológií.  
 

Pri tejto príležitosti chcem poďakovať zamestnancom za doterajšiu prácu.  Zároveň sa teším  
na ďalšiu spoluprácu pri riešení každodenných úloh, ako aj pri príprave rozvojových projektoch, 
ktoré našu spoločnosť udržia na pozícií lídra v sektore odpadového hospodárstva.   

 
 
                                                                                                         

          
               Ľubomír Šoltýs                                             

                                                                                                        predseda predstavenstva                                                       
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A.2. Významné udalosti 
 
 
V stručnosti zhrnuté významné udalosti v priebehu roku 2014: 
 

 
- Oficiálne otvorenie Spaľovne spojené s krstom a tlačovou konferenciou (Február 2014) 

 
- Oslava Dňa Zeme – Superzáložka _ celokošická súťaž o najkrajšiu záložku (Apríl 2014) 

 
- Organizácia 4. Ročníka „Eko tábor 2014“ pre deti v letnom tábore Kysak (Júl 2014)  
 
- Krst EKOknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika (Október 2014) 
 
- Získanie národného ocenenia „Zlarý mravec 2014“ za najlepší edukatívny projekt pre deti 

(November 2014) 
 
- Zmena akcionárov KOSIT a.s. (November 2014) 

 
- Požiar v budove turboganerátora (Február 2015) 
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A.3. Účasť v spoločnostiach 
 
 
East Paper, s.r.o. 
Základné Imanie 315 400 EUR 
Podiel v spol.  49 % 
Hlavná aktivita triedenie a spracovanie separovaného papiera a kartónu; predaj spracovaného 
    materiálu 
 
 
REMKO Sirník, s.r.o. 
Základné Imanie 6 700 EUR 
Podiel v spol.  100 % 
Hlavná aktivita skládkovanie nie nebezpečných odpadov 
     
 
 
 
 
 
A.4. Celková akcionárska štruktúra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOOD WASTE 
MANAGEMENT LIMITED. 

(66%) 

 
MESTO KOŠICE 

(34%) 

KOSIT a.s. 
 

EAST PAPER, 
s.r.o. 

(49%) 

REMKO Sirník, 
s.r.o. 

(100%) 
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A.5. Organizačná štruktúra spoločnosti 
 

Prevádzkový odbor

Separácia a zhodnot.  

materiálu

Evidencia a kontrola dát

Nákup a sklad

Technické oddelenie

Predaj a marketing

Koordinačná činnosť

Oddelenie ext. služieb,autodielne a MD

Plánovanie a kontrola nákladov

Riaditeľstvo kvality a legislatívy

Centrálny sekretariát Asistentka GR

Právne oddelenie Kontrola prevádzky

     Riaditeľstvo obchodu a rozvoja

Manažér kvality Skládky

Oddelenie legislatívyVonkajšie vzťahy

Správca PC siete

Správa budov

Riaditeľstvo zneškodnenia a výroby energie           Riaditeľstvo odvozu a čistoty

  Generálny riaditeľ

Riaditeľstvo pre účtovníctvo a 

financie 

Oddelenie učtárne

Oddelenie fakturácie Personálne oddelenie 

 
 
 
 
 
Vedenie spoločnosti  
 

Generálny riaditeľ   
Zástupca GR - Technický riaditeľ a enviromentálne projekty Ing. Anna Schlentcová 
Riaditeľ pre účtovníctvo a financie Ing. Jozef Eliáš 
Riaditeľ zneškodnenia a výroby energie Ing. Giuseppe Bruno 
Riaditeľ odvozu a zneškodenia Ing. Kristína Priesterová 
Riaditeľ obchodu a rozvoja Ing. Ján Kopernický 
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A.6. KOSIT a.s. a životné prostredie 
          

 KOSIT a.s. v súlade so svojimi záväzkami stavajúc do stredu svojho záujmu ochranu 
zdravia človeka a jeho prostredia, napĺňajúc svoje environmentálne ciele a požiadavky platnej 
environmentálnej legislatívy v roku 2005 inštalovala nové zariadenie na čistenie spalín. Po uvedení 
zariadenia na čistenie spalín do trvalej prevádzky došlo k dramatickému poklesu množstva 
vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia. Množstvá vypustených znečisťujúcich látok sú 
uvedené v nasledovnej tabuľke a grafe 
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A.7. Spoločenská zodpovednosť 
 

Spoločenská zodpovednosť je od vzniku spoločnosti KOSIT neodmysliteľnou súčasťou  
firemnej politiky. Nadácia KOSIT vznikla 31.12.2010 v Košiciach ako nástroj napĺňania cieľov 
podpory komunity kde pôsobíme.  Nadácia KOSIT šíri v prvom rade dobré meno svojho zakladateľa 
KOSIT a.s. prostredníctvom realizácie významných domácich a zahraničných projektov. Všetky 
činnosti spojené s fungovaním spol. KOSIT a.s. smerujú k  ochrane a tvorbe životného prostredia. 
Pridanou hodnotou sú spoločensky zodpovedné aktivity zamerané na vzájomnú spoluprácu 
stakeholderov. Medzi nimi nachádzame sponzorov pre vlastné projekty,  ale aj partnerov pre  kultúru, 
sociálnu, zdravotnú ale najmä ekologickú oblasť. Cieľovou skupinou Nadácie KOSIT sú najmä deti a 
mládež. 

 
Firma zapája jednotlivé strany do spolupráce prostredníctvom vlastných a partnerských 

projektov, projektových výziev pre organizácie práve cez svoju Nadáciu KOSIT, priamou 
komunikáciou s cieľovými skupinami, využívaním „one to one“ komunikácie či „B2B“. Aktivity sú 
prezentované širokospektrálne rôznymi mediálnymi nástrojmi. Spoločnosť sa môže pýšiť 
prvotriednymi dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi, ktoré predurčujú vysoko kvalitnú spoluprácu 
aj v oblasti filantropie. 

 
Rok 2014 sa stal pre spoločnosť veľmi zaujímavým a významným rokom z pohľadu 

ukončenia trojročnej investície do spaľovne. Pre spoločenskú zodpovednosť, ktorá je jedným 
z nosných pilierov fungovania firmy to znamená aj nový rozmer o novú ponuku vzdelávania pre 
študentov, zvlášť,  stredných priemyselných a vysokých škôl. 
 

Medzi najvýznamnejšie aktivity firemnej filantropie v tomto roku patrili: 
1. Spolupráca s  univerzitami k témam diplomových prác, konzultácií a oponentúry ako aj 

partnerov pri konzultovaní projektov. 
2. Centrum environmentálnej výchovy, ktoré sa venuje vzdelávaniu detí, mládeže a dospelých v 

oblasti nakladania s odpadom. Ročne prejde rukami našej lektorky okolo 4000 ľudí.  
3. Organizovanie zberov papiera pre materské, základné a stredné školy. Každoročne rastúca 

účasť škôl potvrdzuje záujem o túto aktivitu. 
4. Organizovanie zberov plastových vrchnáčikov pre materské a základné školy.  
5. Organizovanie Dňa Zeme prináša každoročne nové výzvy pre MŠ a ZŠ vo forme súťaží. 

V roku 2014 sme vyhlásili súťaž o naj EKO záložku, do novej knihy s témou separovania 
a recyklácie. 1€ z predaja putuje pre opustené zvieratá, ktoré žijú v Únii vzájomnej pomoci 
v Haniske.  

6. Vydávanie vnútropodnikového časopisu Kosiťák, ktorý  informuje o dianí v spoločnosti. 
7. Nadácia KOSIT sa zameriava najmä na prioritné ciele  environmentálneho vzdelávania pre 

širokú verejnosť a podporu zelených projektov: 
- Projekt Škôlka Ježka Separka (vo vlastnej tvorbe) vyhral Cenu Odpadového 

hospodárstva „Zlatý mravec 2011“ za najkomplexnejší vzdelávací projekt pre 
materské školy)  

- V roku 2014 sme tento titul dokázali obhájiť. Nadácia KOSIT získala Zlatého mravca 
2014 za kategóriu Environmentálna výchovu.  

- EKO tábor – tento rok sme uskutočnili už štvrtý ročník celoslovenského tábora s 
témami /botanika, zoológia, energetika, odpadové hospodárstvo, šport a tvorivé dielne 
a iné../ 

- MDD - spojené s divadielkom pre 400 deti v Košiciach, Prešove a okolí  Michaloviec. 
- Výstava EKO diel detí v OC  Aupark v  Košiciach  
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- Vzdelávanie väzňov a seniorov  
- EKO knižka Ježka Separka – spoločný projekt Nadácie KOSIT a spol. NATUR-

PACK 
                      -  Botanikiáda 2014 – Nadácia KOSIT sa prezentovala svojim programom počas troch    turnusov  ( 

14,21,28. 5.2014) pred 2405 žiakmi z celého Slovenska zo 106 zaregistrovaných škôl. 
                      - CEV  - ročne preškolí 400 ľudí a v roku 2014 sme zrealizovali interaktívne prednášky aj pre 
zahraničných študentov ( Poľska, Maďarska, Anglicka a Talianska 
                      - EKO knižka JS a Slimáčika Naturpáčika  - Nadácia KOSIT  v roku 2014 vydala novú knižnú 
publikáciú s rozprávkami, básničkami a pesničkami, ktorá je určená pre MŠ a I. stupeň ZŠ. Celkovo sa do 
literárnej a hudobnej kategórie pre učiteľov  zapojilo spolu 130 škôl so 160 dielami. Z toho garanti vybrali 30 
najlepších prác, ktoré boli odmenené finančnou odmenou. 
 
 
 

KOSIT a.s. sa každoročne prostredníctvom Nadácie KOSIT zapája do environmentálneho  
vzdelávania a osvety detí, mládeže a dospelých v rámci košickej komunity. Samozrejmosťou je aj 
ponuka osvety pre jednotlivé obce v rámci okolia. Nadácia KOSIT podporila v roku 2014 celkovo 11 
žiadostí o podporu verejnoprospešného účelu v celkovej hodnote  6 650 €. Okrem toho sme dokázali 
zrealizovať všetky prioritné  projekty ako sú napr. EKO tábor, Projekt Škôlka Ježka Separka, 
Prednášky pre odsúdených, Akcia v rámci oslavy Dňa Zeme, Výstavy EKO diel (JS) atď.. 
Každoročne sa na našich aktivitách zúčastňuje  spolu vyše 30 000 detí, študentov a pedagógov. 
O naše aktivity neustále rastie záujem aj z radov súkromných firiem. Spoločnosť KOSIT si tak vďaka 
Nadácii KOSIT  bezpodmienečne udržiava miesto  lídra na „odpadárskom“ trhu aj z pohľadu 
spoločenskej zodpovednosti. 
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B. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI  
 
 
B.1. Hospodársky výsledok 
 
Nasledovná tabuľka uvádza štruktúru dosiahnutého HV a jeho vývoj v priebehu rokov 2013 a 2014. 
 
      tis. EUR 

  2013 2014 2014/2013 
Prevádzkový hospodársky výsledok 2 040 2 289 112 
Hospodársky výsledok z finančných operácií  -722 -929 129 
Mimoriadny hospodársky výsledok 0 0   
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 1 318 1 360 103 
Daň z príjmov za bežnú činnosť  410 294 72 
- splatná  327 228 70 
- odložená (differita) 83 66 80 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
(zisk)     

908 1 066 117 

   
 

Hospodárenie KOSIT a.s. počas prvého roku prevádzky novej spaľovacej linky č. 2 sa 
vyznačovalo počiatočnými technickými problémami, ktoré sa postupne odstránili.    

 
Hospodársky výsledok roku 2014 pred zdanením  bol oproti predchádzajúcemu roku mierne   

vyšší  hlavne z dôvodu nárastu výnosov spojených s uvedením novej investície - spaľovacej linky č. 
2 do prevádzky.  
 

Prevádzkový hospodársky výsledok bol o 12 % vyšší, ako v roku 2013. Hlavný podiel na tom 
má  zvýšenie výnosov za predaj elektrickej energie.  

 
Hospodársky výsledok z finančných operácií bol výrazne nižší oproti roku 2013 z dôvodu 

platenia úrokov z investičného úveru čerpaného na projekt modernizácie spaľovne – 
termovalorizátora. 
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B.2. Vývoj obchodnej činnosti 
 
 
Oblasti pôsobenia spoločnosti KOSIT a.s. v roku 2014: 

 
Hlavné aktivity 
- zber, zvoz a zneškodnenie odpadu 
- čistenie komunikácií v vrátane zimnej a letnej  údržby 
- výroba a predaj pary  
- predaj vyseparovaných druhotných surovín 

 
Doplnkové aktivity 
- prenájom nehnuteľnosti 
- environmentálne poradenstvo, poradenstvo v oblasti podnikania 
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadom a nakladania s nebezpečným odpadom 
- prenájom kontajnerov a chemických WC 
 
Nové aktivity 
- výroba a predaj elektrickej energie 

 
Prehľad dosiahnutých tržieb a ich porovnanie z hlavných oblastí podnikania 
 
      tis. EUR 

Druhyprevádzkových činností 2013 2014 2014/2013 
Predaj tepla a elektriny 626 1 780 284 
Zber a odvoz odpadu 6 251 6 486 104 
Zneškodnenie odpadu 5 167 5 741 111 
Čistota a zimná údržba  2 524 1 657 66 
Ostatné služby  557 533 96 
Spolu 15 124 16 197 107 

 
 
Predaj tepla 
 
 V roku 2014 došlo k ďalšiemu poklesu množstva predaného tepla z dôvodu ukončenia 
dodávky tepla najväčšieho odberateľa (Tepláreň Košice, a.s.). Vyrobené teplo je sprievodný produkt 
pri zneškodňovaní odpadu spálením a z toho  dôvodu ho s výrobného procesu nemôžeme vynechať.  
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Zber a odvoz odpadu 
 

Nosnou časťou odvozu odpadu je odvoz komunálneho odpadu pomocou 1 100 L kontajnerov. 
Počiatočný prudší nárast sa v posledných rokoch zmiernil. Dôvodom je ustálenie štandardu v Meste 
Košice, ako aj intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu. 
 

 
 
 

Druhou najrozšírenejšou službou v rámci odvozu odpadu je odvoz komunálneho odpadu 
pomocou 110L kuka nádob. Výkony tejto služby boli v roku 2014 mierne vyššie oproti 
predchádzajúcemu roku. Dôvodom boli dodávky kuka nádob pre nové domy v meste Košice, ako aj 
zmeny druhu zberových nádob z 1100 L na kuka nádoby pre podnikateľské subjekty.  
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Odpad zneškodnený termicky 
 
 Tento odpad je najväčšou kategóriou odpadu s ktorým naša spoločnosť nakladá. Tvorí 75 % 
celkového odpadu, ktorý bol v roku 2014 vyzbieraný našou spoločnosťou. Nárast o 21 % oproti 
predchádzajúcemu roku je z dôvodu rozšírenia podnikateľských aktivít s ďalšími producentmi 
odpadu.  
 

 
 
 
Predaj druhotných surovín 
 

Predaj vyseparovaných zložiek odpadu v roku 2014 stúpol  o 3 % oproti predchádzajúcemu 
roku.  Dôvodom je hlavne zvýšený predaj papiera, kartónu a kovového šrotu. Počiatočný prudký 
nárast množstiev z obdobia rokov 2004 – 2009 už dlhšiu dobu nevieme dosiahnuť, ale rast je stále 
zachovaný. 
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Celkové množstvo vyseparovaných druhotných surovín je závislé aj od úrovne hospodárstva 
Slovenskej republiky, resp. širšieho regiónu, od zapojenia producentov do separácie.  V niektorých 
komoditách, napr. u papiera a kovového šrotu, je výskyt závislý od výšky výkupných cien. Množstvo 
druhotných surovín vyzbieraných od obyvateľstva v rámci separovaného zberu sa medziročne 
zvyšuje. Naopak priemyselná sféra v produkcií odpadov stagnuje. Výrobné spoločnosti minimalizujú 
odpad zavádzaním nových nízko odpadových , resp. bezodpadových technológií a v neposlednom 
rade  v období od roku 2009 finančná kríza utlmila niektoré výrobné sektory  

 Najväčší podiel na celkovom množstve a na celkových výnosoch vyseparovaných zložiek 
odpadu tvorí papier, ktorý sa zhodnocuje v dcérskej spoločnosti East Paper, s.r.o. Papier je získavaný 
hlavne z obchodnej činnosti od obchodných reťazcov. 
 
 
 
B.3. Investície 
 
 
 Prehľad investičných výdavkov podľa jednotlivých druhov majetku za rok 2014 a porovnanie 
s rokom 2013: 
      tis. EUR 

  2013 2014 2014/2013 
Softvér 0 2   
Pozemky 0 119   
Stavby 3 336 185 6 
Dopravné prostriedky 455 462 101 
Stroje, prístroje, zariadenia 25 905 819 3 
Kontajnery 154 157 102 
Ostatné  0 0   
Spolu 29 850 1 744 6 

 
 V priebehu roku 2014 bola dokončená najväčšia investícia od vzniku spoločnosti - 
MODERNIZÁCIA SPAĽOVNE – ETAPA 1 rekonštrukciou kotla K1. Zároveň pokračovala príprava 
investičnej akcie výstavba horúcovodu , ktorá zabezpečí predaj tepla do Teplárne Košice.   
 
Na stredisku 2002 – Zber a odvoz odpadu - predstavovali investície hodnotu 434 tis. EUR a boli 
prevažne v oblasti nákupu kontajnerov,  vozového parku – 2 ks špeciálneho vozidla typu Press 16 
a 22 m 3 na komunálny odpad. 
 
Na stredisku 2202 – Separovaný zber – investície na obnovu  kontajnerov  a vozidla na zber 
nebezpečného odpadu v hodnote 34 tis. EUR. 
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Na stredisku 3002 – Čistota a zimná údržba – investície v hodnote 137 tis. EUR. Jednalo sa o obnovu 
vozového parku – špeciálne vozidlo sypač na zimnú údržbu a prepravu asfaltovej hmoty na údržbu 
komunikácií,  
 
Na stredisku 4002 – Spaľovňa odpadov – predstavovali investície celkom hodnotu 1 123 tis. EUR. 
Najväčšia položka bola investovaná  do rekonštrukcie kotla K 1  vo výške 810 tis. EUR. Ďalšou 
investičnou akciou bola investícia horúcovodu a kanalizácie v hodnote 287 tis. EUR. 
 
 V nasledujúcej tabuľke je znázornený vývoj hmotného, nehmotného a finančného majetku. 
Najväčší podiel predstavujú samostatné hnuteľné veci v hodnote  27 714 tis. EUR, čo je 70 % podiel 
na celkovom majetku. V roku 2013 celkový objem majetku vzrástol o 43,6 %, čo bolo spôsobené 
dokončením investície: „Modernizácia SPAĽOVNE – ETAPA 1“. V roku 2014 došlo k poklesu 
hodnoty majetku prirodzeným odpisovaním a poklesom investícií úrovňou  z pred roka 2013. 
V nasledujúcom grafe  je zobrazený vývoj celkového neobežného majetku. 
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B.4. Ľudské zdroje 
 
 
 V roku 2014 vzrástol počet zamestnancov k 31.12. oproti predchádzajúcemu roku o 10. 
Dôvodom je presun činnosti opravy a údržby nákladných vozidiel od externého dodávateľa späť pod 
KOSIT a.s. a s tým súvisiace prijatie 12 nových zamestnancov. Pod miernejší rast sa predovšetkým 
podpísala rastúca spolupráca s externými firmami pri sezónnych prácach. Pokračuje aj optimalizácia 
počtu pracovníkov vo výrobných strediskách,  kde sa snažíme upraviť rezervy pracovných síl na 
úroveň, kedy sme schopní zabezpečiť plynulý chod výroby a služieb. Lepším plánovaním a 
prostredníctvom Konta pracovného času sme znížili potrebu nadčasovej práce a efektívnejšie 
využívali pracovnú silu. V roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 sa znížil počet zamestnancov na 
dobu neurčitú o 8 vplyvom vyššieho počtu skončení pracovného pomeru (PP)zamestnancov s dobou 
neurčitou (14) a odchodu starobných dôchodcov do starobného alebo predčasného dôchodku (14), na 
druhej strane sme prijali zamestnancov na dobu neurčitú (dielňa) a predĺžili PP na dobu neurčitú 11 
zamestnancom.  
 
  k 31.12.2013 k 31.12.2014 

Zamestnanci na dobu neurčitú 319 311 
Zamestnanci na dobu určitú         71 89 
SPOLU 390 400 
Dohody – externí spolupracovníci 3 4 

 
Stav zamestnancov v spoločnosti KOSIT a.s. v priebehu roka kolíše, v dôsledku realizácie 

veľkého objemu sezónnych prác. Najväčšie výkyvy v stavoch zamestnancov počas roka je na úseku 
údržby komunikácií.  V zimnom období je počet pracovníkov najvyšší, v priebehu tejto zimnej 
sezóny sme dohodli počet dočasne pridelených pracovníkov - 12 vodičov(+10 cez PP), 16 ručných 
zametačov (+30 brigádne).  
Vývoj počtu pracovníkov, ako aj celková situácia na trhu práce, umožnili aj v roku 2014 stabilizáciu 
pracovnej sily. Počet prijatých zamestnancov bol (okrem prijatia pracovníkov autodielne)na rovnakej 
úrovni, ako minulý rok. Legislatíva v pracovnej oblasti všeobecne veľmi výrazne zvyšuje personálne 
náklady (napr.rast minimálnej mzdy v roku 2015 na úrovni 8%), jej avizované zmeny v najbližšom 
roku nebudú viesť k zlepšeniu. 
 

 
 
Priemerná mzda v roku 2014 zanedbateľne vzrástla oproti roku 2013 na 811 EUR. Rast mzdy 
každého zamestnanca o 4,1% podľa platnej Kolektívnej zmluvy, osobné zmeny ohodnotenia, nižší 
podiel nízkopríjmových zamestnancov boli kompenzované využívaním Konta pracovného času 
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a náhradou starobných dôchodcov príchodom mladších zamestnancov s nižšou mzdou a nízkym 
výkonom zimnej údržby začiatkom aj koncom roka 2014.  
 

 
 
 
 
Veková štruktúra zamestnancov KOSIT a.s. k 31.12.2014 
 

Kategória 

Veková skupina 
Priem. 

vek 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 – 54 55 - 64 
65 - 
∞ Spolu 

MUŽI 1 16 56 91 72 72 1 308 44 

  2   5 8 6 1   20 41 

  3     7 6 1 1 15 45 

  Spolu 16 61 106 84 74 2 343 44 

ŽENY 1   1 6 10 6   23 49 

  2  1 7 7 9 3   27 43 

  3   1 4 1 1   7 42 

  Spolu  1 9 17 20 10   57 45 

KOSIT 1 16 57 97 82 78 1 331 44 

  2 1 12 15 15 4   47 42 

  3   1 11 7 2 1 22 44 

  Spolu 17 70 123 104 84 2 400 44 
 
1 – ROBOTNÍCI  2 - T H P  3 - Manažér – špecialista 
 

Vekový priemer oproti roku 2013 vzrástol a tento trend sa opakuje už piaty rok za sebou a to 
aj napriek odchodu značného počtu dôchodcov do starobného alebo predčasného dôchodku (14). 
Veková štruktúra nie je optimálne vyvážená. Tento stav sme vnímali aj v minulosti ako znepokojivý. 
Spôsobené je to vysokým počtom pracujúcich starobných dôchodcov – v roku 2014 sa tento počet 
konečne znížil k 31.12.2014 z 30 na 18. V roku 2015 dosiahne dôchodkový vek ďalších 9 
zamestnancov. Z uvedených dôvodov bude spoločnosť naďalej nútená podnikať v tejto oblasti kroky 
s cieľom eliminovať tento vývoj.  
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Najvyššie dosiahnuté vzdelanie ku dňu 31.12.2014 
 

Kategória 

Stupeň vzdelania 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu 

MUŽI 1 1 52 123 56 43 5 20 2 6   308 
  2     3   5 1 6   5   20 

  3     1   2   1   10 1 15 

  Spolu 1 52 127 56 50 6 27 2 21 1 343 

ŽENY 1   3 8 5 3   4       23 
  2         3 5 9   10   27 

  3         1   1   4 1 7 

  Spolu   3 8 5 7 5 14   14 1 57 

KOSIT 1 1 55 131 61 46 5 24 2 6   331 
  2     3   8 6 15   15   47 

  3     1   3   2   14 2 22 

  Spolu 1 55 135 61 57 11 41 2 35 2 400 
 
0 - BEZ   Neukončené základné  
1 - Z     Ukončené základné 
2 - VL   Stredné odborné – SOU 
3 - SO   Stredné (kratšie než štvorročné - bez maturity) 
4 - ÚSOV  Úplné stredné odborné (SOU s maturitou) 
5 - ÚSV   Úplné stredné všeobecné 
6 - ÚSO   Úplné stredné odborné na strednej odb. šk. a konzervatóriu  
7 - VO    Vyššie vzdel.(bakal.) 
8 - VŠ    Vysokoškolské 
9 - VK    Vedecká výchova, doktorandské štúdium 
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B.5. Štruktúra výnosov 
 
          tis. EUR 

NÁZOV POLOŽKY  
2013 

% 
2014 

% 
2014/2013 

  podiel podiel 
Tržby za vlastné výrobky 626 4 1 780 9 284 
Tržby za služby 14 498 84 14 417 69 99 
Tržby za tovar  1 0 3 0 0 
Aktivácia  1 049 6 1 836 9 175 
Ostatné prevádzkové výnosy  1 169 7 2 814 13 241 
Ostatné finančné výnosy  4 0 2 0 50 
VÝNOSY SPOLU  17 348 100 20 852 100 120 

 
 V roku 2014  došlo k nárastu výnosov o 20 % oproti predchádzajúcemu roku. Najvýraznejšie 
zmeny v oblasti dosiahnutých tržieb boli z predaja tržieb za vlastné výrobky, ktoré vzrástli o 184 % 
oproti referenčnému obdobiu minulého  roku a v položke ostatné prevádzkové výnosy. Nárast bol 
spôsobený tržbami za predaj elektrickej energie do distribučnej siete. Výroba a predaj elektrickej 
energie je výsledkom investície do druhej spaľovacej linky a výstavby turbíny na výrobu elektriny. 
Tržby za služby klesli o 1 % z dôvodu  poklesu výkonov zimnej údržby. 
 

Služby tvoria hlavný zdroj tržieb našej spoločnosti. V roku 2014 služby zaznamenali mierny 
pokles a to z dôvodu nižších výkonov Čistoty a  zimnej údržby o 44 % oproti predchádzajúcemu 
roku. Intenzita výkonov zimnej údržby je závislá od počasia a vykazuje veľké medziročné rozdiely – 
v niektorých rokoch až 50 %. 
 

Najväčšia časť výnosov je za služby spojené s nakladaním s odpadom. Tieto služby klesli o 7 
% oproti predchádzajúcemu roku. Najvýznamnejší obchodný partner pri nakladaní s odpadom je  
mesto Košice a tvorí 80 % z týchto výnosov. Mesto Košice je významný partner aj na úseku letnej 
a zimnej údržby komunikácií a to až 95 %. Je to dané charakterom služby a vlastníctvom 
udržiavaných komunikácií.  
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B.6. Štruktúra nákladov 
 

tis. EUR 

NÁZOV POLOŽKY  
2013 

% 
2014 

% 
2014/2013 

  podiel podiel 
Materiál  2 949 18 2 835 15 96 
Energia  956 6 2 462 13 258 
Predaný tovar  2 0 2 0 133 
Opravná položka k zásobám  1 0 15 0 3000 
Opravy a údržba  1 509 9 721 4 48 
Náklady na cestovné  5 0 3 0 61 
Nákl. na reprezen.  11 0 12 0 111 
Ostatné služby 2 168 14 2 343 12 108 
Osobné náklady  5 204 32 5 314 27 102 
Ostatné dane a poplatky 160 1 171 1 107 
Ostatné prevádzkové náklady  337 2 419 2 124 
Odpisy nehm. a hmot. invest. majetku 2 004 13 4 264 22 213 
Ostatné finančné náklady  726 5 931 5 128 

NÁKLADY SPOLU 16 030 100 19 492 100 122 
 
  
 V nákladovej oblasti došlo k nárastu o 22 % oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho 
roka.  
V položke materiál došlo k poklesu nákladov na posypovú soľ a drvu v súvislosti so zimnou údržbou. 
Nárast nákladov bol v položkách energie -  hlavne v spotrebe elektriny, plynu a tepla. Dôvodom bola 
väčšia spotreba energií v prvom roku výroby elektrickej energie v 2. spaľovacej linke.   
Opravy zaznamenali výrazný pokles  na úseku opráv nákladných vozidiel. Opravy sa začali 
v priebehu roku vykonávať vo vlastnej réžií.  
Služby vzrástli o 8 % hlavne na preprave a zneškodnení škváry a popolčeka na externých skládkach.  
Nárast  bol zaznamenaný v osobných nákladoch o 2 % z dôvodu nárastu priemernej mzdy. Osobné 
náklady prestavujú najväčšiu nákladovú položku. Je to  charakteristické pre sektor služieb, do 
ktorého je naša spoločnosť zaradená.   
Na nárast ostatných prevádzkových nákladov mal vplyv náklad na zmluvné pokuta a na poistenie 
majetku.  
Odpisy majetku sa zvýšili  o 113 %. Dôvodom bolo zaradenie spaľovacej linky č. 2 do majetku 
spoločnosti koncom roku 2013 a začiatok odpisovania. 
Finančné náklady boli v roku 2014 vyššie z dôvodu čerpania finančných prostriedkov z novej 
úverovej zmluvy na financovanie modernizácie a rekonštrukcie spaľovne.  
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B.7. Rozdelenie zisku 
 
 Na základe skutočných celkových výnosov a nákladov spoločnosť v roku 2014 dosiahla zisk 
pred zdanením vo výške 1 360 tis. EUR, pričom daňový základ predstavuje výšku 1 034 tis. EUR a je 
upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky. Podrobnejší prehľad sa nachádza v nasledovnej 
tabuľke.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Účtovný zisk po zdanení vo výške 1 065,926 tis. EUR sa použije na tvorbu rezervného fondu  

(106,592 tis. EUR) a zvyšok, t. j. 959,333 tis. EUR bude rozdelený v zmysle rozhodnutia akcionárov.  
 
Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku v schvaľovacom konaní 
 
    tis. EUR 

  2013 2014 
Povinný prídel do rezervného fondu 91 107 
Nerozdelený zisk  818 959 
Dividendy 0 0 
Celkom 908 1 066 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2014
Základ Základ
dane dane

tis. EUR tis. EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením - r.25 
a r. 45 VZaS - Zisk pred zdanením 1 318 1 360

Pripočítat. položky (daňovo neuznané nákl) 232 350
Odpočít.položky (výnosy nepodlieh. dani) -133 -677
Upravený základ dane 1 417 1 034

% Dane z príjmov práv.osôb 23% 22%
Splatná daň r. 47 VZaS 327 227
Odložená daň - r. 48 VZaS 83 66
Celková vykázaná daň - r. 46 VZaS 410 294

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 
r. 25 + r. 45 - r. 46 908 1 066
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C. VÝKAZY SPOLOČNOSTI 
 
 
C.1. Výkaz ziskov a strát po zdanení - skrátený 
 
        tis. EUR 

    2013 2014 2014/2013 
I. Tržby za predaj tovaru  2 3 137 
A. Náklady vynaložené na predaný tovar  1 2 134 
+ Obchodná marža  1 1 144 
II. Výroba  16 173 18 033 112 
B. Výrobná spotreba  7 598 8 392 110 
+ Pridaná hodnota  8 576 9 642 112 
C. Osobné náklady  5 204 5 314 102 
D. Dane a poplatky  160 171 107 
E. Odpisy nehm. a hmot. invest. majetku 2 004 4 264 213 
III. Tržby z predaja investičného majetku 140 118 84 
VI. Ostatné prevádzkové výnosy  1 028 2 696 262 
I. Ostatné prevádzkové náklady  337 418 124 
* Prevádzkový hospodársky výsledok 2 040 2 289 112 
J Predné cenné papiere 0 0   
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 0 0   

L 
Náklady na precenenie cenných pap. a deriv. 
operácie 71 58 82 

XII. Výnosové úroky  4 2 49 
N. Nákladové úroky  615 832 135 
XIII. Kurzové zisky  0 0   
O. Kurzové straty  0 0   
XIV. Ostatné finančné výnosy  0 0   
P. Ostatné finančné náklady  41 41 100 
* Hospodársky výsledok z finančných operácií -722 -929 129 
T. Daň z príjmov za bežnú činnosť  410 294 72 
** Hospodársky výsledok za bežnú činnosť 908 1 066 117 
XVI. Mimoriadne výnosy  0 0   
* Mimoriadny hospodársky výsledok 0 0   
*** Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 908 1 066 117 
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C.2. Súvaha - skrátená 
 
 
        tis. EUR 

  AKTÍVA 2013 2014 2014/2013 
  AKTÍVA CELKOM  49 088 46 966 96 
A. Neobežný majetok  42 151 39 677 94 
A.I. Dlhodobý nehmotný  majetok  5 10 200 
A.II. Dlhodobý hmotný majetok 41 828 39 268 94 
A.III Dlhodobý finančný majetok 318 399 125 
B Obežný majetok  6 893 7 245 105 
B.I. Zásoby  311 325 105 
B.II. Dlhodobé pohľadávky  0 0 100 
B.III. Krátkodobé pohľadávky  4 542 4 258 94 
B.IV. Finančné účty  2 041 2 662 130 
C. Časové rozlíšenie  43 44 102 

        tis. EUR 

  PASÍVA 2013 2014 2014/2013 
  PASÍVA CELKOM  49 088 46 966 96 
A. Vlastné imanie  19 001 20 148 106 
A.I. Základné imanie  16 799 16 799 100 
A.II. Emisné ážio 0 0   
A.III. Ostatné kapitalové fondy 0 0   
A.IV. Zákonné rezervné fondy 541 632 117 
A.V. Ostatné fondy zo zisku 0 0   
A.VI. Oceňovacie rozdiely -919 -838 91 
A.VII. HV min. rokov 1 671 2 489 149 
A.VIII. HV bež. Účt. Obd.  908 1 066 117 
B. Záväzky 29 295 26 185 89 
B.I. Dlhodobé záväzky  1 487 1 030 69 
B.II. Dlhodobé rezervy 53 46 87 
B.III. Dlhodobé bankové úvery 16 230 17 062 105 
B.IV. Krátkodobé záväzky  7 842 4 636 59 
B.V. Krátkodobé rezervy 1 271 1 042 82 
  Bežné bankové úvery 2 412 2 369 98 
  Krátkodobé finančné výpomici 0 0   
C. Časové rozlíšenie  791 633 80 
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D.  KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA  ZOSTAVENÁ V SÚLADE   
      S MEDZINÁRODNÝMI ŠTANDARDMI FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA  
      ZA ROK KONČIACI 31.DECEMBRA 2014 
 

1. Konsolidovaná účtovná závierka KOSIT a.s.  a dcérske spoločnosti  za obdobie, 
ktoré sa skončilo  31. decembra 2014 

V súlade so zmenami v Zákone o účtovníctve Spoločnosť s účinnosťou od 1. januára 2005 zostavuje 
konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo 
(„IFRS”), ktoré boli prijaté Európskou úniou (ďalej len EU). 

Pre účely uplatnenia princípu historických cien sa v konsolidovanej účtovnej závierke predpokladá, 
že Spoločnosť vznikla dňa 21. marca 2001 s účtovnou hodnotou aktív a pasív stanovenou k tomuto 
dátumu, po úpravách, ktoré si vyžadovalo uplatnenie IFRS. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky v súlade s IFRS je nevyhnutné použitie odhadov a predpokladov, 
ktoré ovplyvňujú sumy vykazované v účtovnej závierke a poznámkach k účtovnej závierke. Hoci sa 
tieto odhady opierajú o najlepšie vedomosti vedenia o súčasných udalostiach a činnostiach, 
skutočnosť sa môže od týchto odhadov líšiť. 

IFRS zahŕňajú štandardy a interpretácie schválené Radou pre medzinárodné účtovné štandardy 
(„IASB“) a Výborom pre interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva („IFRIC“). 
Konsolidovaná účtovná závierka Skupiny sa zahrňuje do ďalšej konsolidácie materskej spoločnosti 
WOOD WASTE MANAGEMENT LIMITED, 20 Cannon Road SVR 9039 Santa Venera, Maltská 
republika. 

Dcérske spoločnosti 

Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa účtovnú závierku Spoločnosti a dcérskych spoločností, ktoré 
Spoločnosť kontroluje. V našom prípade je do konsolidácie zahrnutá dcérska spoločnosť REMKO 
Sirník s.r.o. 

Bežným znakom kontroly je, že Skupina priamo alebo nepriamo vlastní nadpolovičný podiel 
hlasovacích práv a je schopná kontrolovať finančnú a prevádzkovú činnosť spoločnosti tak, aby z jej 
činnosti získavala úžitky. Na základe požiadavky IAS 27 sa pri stanovovaní kontroly berú do úvahy 
okamžite uplatniteľné hlasovacie práva. 

Akvizície spoločností sa účtujú použitím nákupnej metódy účtovania, oceňovaním majetku a 
záväzkov reálnou hodnotou pri ich akvizícii, pričom dátum akvizície sa stanoví na základe dátumu 
získania kontroly. Podiely minoritných akcionárov sú vykázané v hodnote podielu minoritných 
akcionárov na reálnej hodnote čistých aktív. Výnosy a náklady spoločností obstaraných alebo 
predaných počas roka sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky odo dňa akvizície, prípadne 
do dňa, kedy boli predané. 

Zostatky a transakcie v rámci Skupiny, vrátane ziskov v rámci Skupiny a nerealizovaných ziskov a 
strát, sú eliminované. Eliminované boli náklady - výnosy vo výške 400 538,- EUR a pohľadávky 
a záväzky vo výške 16 686,- EUR.  

Pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky boli použité jednotné účtovné zásady pre podobné 
transakcie a iné udalosti za podobných okolností. 
 
Vlastné imanie a čistý zisk pripadajúce na podiely minoritných akcionárov sú vykázané samostatne v 
konsolidovanej súvahe, resp. v konsolidovanom výkaze ziskov a strát. Akvizície minoritných podielov 
sa účtujú metódou rozšírenia materskej spoločnosti, pri ktorej rozdiel medzi protiplnením a účtovnou 
hodnotou nadobudnutých čistých aktív sa vykazuje ako goodwill. 
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SPRÁVA  NEZÁVISLÉHO  AUDÍTORA 

pre akcionárov akciovej  spoločnosti KOSIT a.s. 
Uskutočnili sme audit priloženej konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti KOSIT a.s. 
(„spoločnosť“) a jej dcérskych spoločností („skupina“), ktorá obsahuje  konsolidovaný výkaz 
o finančnej situácii k 31. decembru 2014, konsolidovaný  výkaz komplexného výsledku, 
konsolidovaný  výkaz zmien vlastného  imania,  konsolidovaný výkaz  peňažných tokov  za rok 
končiaci sa  k uvedenému dátumu, ako aj poznámky obsahujúce súhrn významných účtovných metód  
a ďalších  vysvetľujúcich informácií. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za konsolidovanú účtovnú závierku 

Štatutárny orgán spoločnosti  je zodpovedný za zostavenie tejto konsolidovanej účtovnej závierky, 
ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného 
výkazníctva v znení prijatom EÚ, a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie 
konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku 
podvodu alebo chyby.   
 

Zodpovednosť audítora 

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto konsolidovanú účtovnú  závierku  na základe nášho 
auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto 
štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali 
primerané uistenie, že konsolidovaná účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. 
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch  
vykázaných v konsolidovanej účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, 
vrátane posúdenia rizík významných nesprávností v konsolidovanej  účtovnej závierke, či už v 
dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly 
relevantné na zostavenie konsolidovanej  účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje 
pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie 
však na účely vyjadrenia názoru na  účinnosť  interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej 
zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti 
účtovných odhadov uskutočnených  štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie 
prezentácie konsolidovanej účtovnej závierky ako celku. 
 
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ na 
vyjadrenie  nášho  názoru.   
 
Názor 
 
Podľa nášho názoru, konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
konsolidovanej  finančnej situácie skupiny k 31. decembru 2014, jej konsolidovaného  výsledku 
hospodárenia a konsolidovaných peňažných tokov za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade         
s Medzinárodnými štandardmi  finančného  výkazníctva v znení prijatom EU.  
 
Ing. Janka Hirjaková 
Licencia SKAU  333 
 
Košice 3. marca 2015 
AC AUDIT CASSOVIA,  s. r. o., Hroncova 3, 040 01 Košice, licencia SKAU 128                                                     
Obchodný register,  odd. Sro, vložka č. 8715/V                                                    
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Všeobecné informácie 
Spoločnosť KOSIT, a s. (ďalej len „KOSIT“ alebo „ Spoločnosť“) bola založená 21. februára 2001 a do 
obchodného registra bola zapísaná 21. marca 2001 (Obchodný register Okresného súdu Košice  I v Košiciach , 
oddiel Sa., vložka 1169/V).  Spoločnosť bola založená v súlade so slovenskou legislatívou. Spoločnosť nie je 
predmetom verejného záujmu. 

 
Hlavným predmetom činnosti Spoločnosti, jej  dcérskych a pridružených spoločnosti a spoločných podnikov   
( „Skupina“) je čistota, zber, triedenie, likvidácia – nakladanie s odpadom.   

 
Sídlo Spoločnosti a identifikačné čísla:   
KOSIT, a.s. 
Rastislavova 98 

 
043 46 Košice 
Slovenská republika 
 
IČO: 36205214 
DIČ: 2020061461 
 
Spoločnosť sa zahrnuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti WOOD WASTE MANAGEMENT 
LIMITED, 20 Cannon Road SVR 9039 Santa Venera, Maltská republika. 
 
Priemerný počet zamestnancov Skupiny v roku 2014 bol 368  (2013: 369 zamestnancov), z toho počet 
vedúcich zamestnancov bol 6  (2013: 6 vedúcich zamestnancov). 
 
Údaje v tejto konsolidovanej účtovnej závierke sú vykázané v EUR. 
 
Túto konsolidovanú účtovnú závierku schválilo a jej vydanie povolilo predstavenstvo Spoločnosti. 
  
Táto konsolidovaná účtovná závierka je uložená v sídle Spoločnosti a v Obchodnom registri Okresného súdu 
Košice 1.    
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KOSIT, a. s. a dcérske spoločnosti 
  Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii za obdobie, ktoré sa skončilo  31. decembra 2014 

    

 
Poznámky 2014 2013 

    EUR EUR 

MAJETOK 

   Neobežný majetok 

   Dlhodobý majetok 

   Dlhodobý nehmotný majetok 2 377 906 532 033 

Dlhodobý hmotný majetok 3 39 475 109 42 163 085 

Dlhodobý finančný majetok 4 218 251 223 286 

Ostatné dlhodobé aktíva 

   
Dlhodobý majetok spolu   40 071 266 42 918 404 

Obežný majetok 

   Zásoby 6 325 255 310 903 

Dlhodobé pohľadávky 4 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 7,8 4 377 828 4 594 583 

Ostatné krátkodobé pohľadávky 8 0 0 

Peniaze a peňažné ekvivalenty 9 2 809 416 2 123 758 

Obežný majetok spolu   7 512 499 7 029 244 

AKTÍVA SPOLU   47 583 765 49 947 648 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 

   Vlastné imanie pripadajúce na akicionárov materskej spoločnosti 

   Základné imanie 10 16 799 200 16 799 200 

Kapitálové fondy 11 67 727 67 727 

Fondy zo zisku 11 635 389 548 557 

Nerozdelený zisk pripadajúci na akcionárov materskej spoločnosti 

 
3 013 250 2 128 474 

Vlastné imanie pripadajúce na akcionárov materskej spoločnosti   20 515 566 19 543 958 

Podiely minoritných akcionárov 

 
0 0 

Vlastné imanie spolu   20 515 566 19 543 958 

Dlhodobé záväzky 

   Dlhodobé rezervy 11 46 205 52 970 

Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti úverov 12 17 210 124 16 484 189 

Odložený daňový záväzok 14 480 815 414 493 

Ostatné dlhodobé záväzky 14,16 934 126 1 505 997 

Dlhodobé záväzky spolu   18 671 270 18 457 649 

Krátkodobé záväzky 

   Záväzky z obchodného styku 15 3 597 771 6 976 081 

Krátkodobé úvery vrátane krátkodobej časti dlhodobých úverov 13 2 474 065 2 517 234 

Krátkodobé rezervy 11 1 042 988 1 271 830 

Ostatné krátkodobé záväzky 15,16 1 282 105 1 180 896 

Krátkodobé záväzky spolu   8 396 929 11 946 041 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU   47 583 765 49 947 648 
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KOSIT, a. s a dcérske spoločnosti 
Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 
2014 

    

 
Poznámky 2014 2013 

    EUR EUR 

Tržby netto 17,2 16 480 090 15 282 688 

Ostatné prevádzkové výnosy 20 2 695 992 1 037 882 

Zúčtovanie goodwillu, precenenie 

   Prevádzkové výnosy spolu   19 176 082 16 320 570 

    Spotreba materiálu a náklady na obstaranie predaného tovaru 18 5 299 798 3 906 527 

Osobné náklady 19 5 313 848 5 203 710 

Odpisy a zníženie hodnoty DHM, DNM, odpis goodwilu 2,3,20 4 562 596 2 302 756 

Služby 18 2 985 190 3 565 491 

Ostatné prevádzkové náklady 20 604 823 496 674 

Zmena stavu zásob hot.výrobkov a nedokončenej výroby 17 0 0 

Aktivovaná vlastná výroba 17 1 836 082 1 048 711 

Prevádzkové náklady spolu   16 930 173 14 426 447 

    Prevádzkový zisk   2 245 909 1 894 123 

    Finančné výnosy 21 2 060 4 081 

Finančné náklady 21 937 426 735 115 

Podiel na zisku pridružených spoločností 

 
-5 022 9 240 

Zisk pred zdanením   1 305 521 1 172 329 

    Daň z príjmov 22 318 345 410 649 

    Čistý zisk za účtovné obdobie   987 176 761 680 

pripadajúce na: 

   akcionárov materskej spoločnosti 

 
987 176 761 680 

minoritých akcionárov 
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KOSIT, a. s. a dcérske spoločnosti 
Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za rok končiaci k 31. decembru 2014 
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EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Stav k 31. decembru 2012 16 799 200 67 727 440 705 1 039 201 873 251 19 220 084 0 19 220 084 

Zvýšenie - zníženie  základného  
imania 0 0 

Zmena v reálnej hodnote finančných 
aktív, predané podiely 4199 55 288 9 240 68 727 68 727 

Výnosy a náklady vykázané vo 
vlastnom imaní 0 0 

Čistý zisk za účtovné obdobie 752 440 752 440 752 440 

Zmena podielu minoritných 
akcionárov 0 0 

Prevod nerozdeleného zisku za 
predchádzajúci rok 103 653 741 234 -873 251 -28 364 -28 364 

Dividendy, tantiémy -468 929 -468 929 -468 929 

0 0 

Stav k 31. decembru 2013 16 799 200 67 727 548 557 1 366 794 761 680 19 543 958 0 19 543 958 

Zvýšenie - zníženie  základného  
imania 0 0 

Zmena v reálnej hodnote finančných 
aktív, predané podiely 68 755 -5 022 63 733 63 733 

Výnosy a náklady vykázané vo 
vlastnom imaní 0 0 

Čistý zisk za účtovné obdobie 992 198 992 198 992 198 

Zmena podielu minoritných 
akcionárov 0 0 

Prevod nerozdeleného zisku za 
predchádzajúci rok 86 832 574 968 -761 680 -99 880 -99 880 

Dividendy, tantiémy 15 557 15 557 15 557 

0 0 

Stav k 31. decembru 2014 16 799 200 67 727 635 389 2 026 074 987 176 20 515 566 0 20 515 566 
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KOSIT, a. s. a dcérske spoločnosti 
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za rok končiaci 31. decembra 
2014 
(nepriama metóda) 

Poznámky 2014 2013 

    EUR EUR 
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych 
položiek) 

  

1 305 521 1 172 329 
  Úpravy o nepeňažné operácie:  

Odpisy stálych aktív 2,3 4 562 596 2 302 756 
Opravná položka k pohľadávkam 7 5 175 29 038 
Opravná položka k zásobám 6 14 912 -508 
Rezervy na opravu dlhodobého majetku  

Nerealizované kurzové straty  

Nerealizované kurzové zisky  

Ostatné rezervy 11 
-235 607 -105 144 

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku  

Strata z predaja dlhodobého majetku  

Výnosy z dlhodobého finančného majetku  

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu   5 652 597 3 398 471 

  Zmena pracovného kapitálu:  
  

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok 
(vrátane časového rozlíšenia aktív) 

7,8 
216 755 -309 679 

Úbytok (prírastok) zásob 6 -14 352 15 333 

(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív) 15,16 
-3 697 249 5 526 248 

    Peňažné toky z prevádzky   2 157 751 8 630 373 

Zaplatené úroky 21 -838 412 -623 162 
Prijaté úroky 21 2 060 4 081 
Zaplatená daň z príjmov 22 -318 345 -410 649 
Vyplatené dividendy  

0 -453 373 
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami  

Príjmy z mimoriadnych položiek  
0 

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti   
1 003 054 7 147 270 

  Peňažné toky z investičnej činnosti  
Nákup dlhodobého majetku  -1 002 624 -1 625 736 
Príjmy z predaja dlhodobého majetku  781 8 600 
Obstaranie investícií  -12 029 710 
Prijaté dividendy  0 0 
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti   

-1 001 843 -13 646 846 
  Peňažné toky z finančnej činnosti  

Príjmy zo zvýšenia základného imania  0 0 
Príjmy z dlhodobých záväzkov 12,14 684 447 7 346 852 
Splátky dlhodobých záväzkov 12,14 

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti   
684 447 7 346 852 

Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov  
685 658 847 276 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 9,13 
2 123 758 1 276 482 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 9,13 
2 809 416 2 123 758 
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1    Východiská pre zostavenie účtovnej závierky  

Túto konsolidovanú účtovnú závierku schválilo a jej vydanie povolilo predstavenstvo Spoločnosti. 
Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 
riadnym valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa  18. Júna  2014. 

V súlade so zmenami v Zákone o účtovníctve Spoločnosť s účinnosťou od 1. januára 2005 zostavuje 
konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo 
(„IFRS”), ktoré boli prijaté Európskou úniou (ďalej len EU). V súčasnosti vzhľadom k procesu 
prijímania IFRS EU, neexistujú žiadne rozdiely v IFRS účtovných zásadách aplikovanými Skupinou 
a IFRS prijatými EU. 

Pre účely uplatnenia princípu historických cien sa v konsolidovanej účtovnej závierke predpokladá, 
že Spoločnosť vznikla dňa 21. marca 2001 s účtovnou hodnotou aktív a pasív stanovenou k tomuto 
dátumu, po úpravách, ktoré si vyžadovalo uplatnenie IFRS. 

Účtovná závierka Skupiny bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky v súlade s IFRS je nevyhnutné použitie odhadov a predpokladov, 
ktoré ovplyvňujú sumy vykazované v účtovnej závierke a poznámkach k účtovnej závierke. Hoci sa 
tieto odhady opierajú o najlepšie vedomosti vedenia o súčasných udalostiach a činnostiach, 
skutočnosť sa môže od týchto odhadov líšiť. 

Účtovným obdobím je kalendárny rok. 

i) Informácie o konsolidovanom celku 
Konsolidovaná účtovná závierka Skupiny sa zahrňuje do ďalšej konsolidácie materskej spoločnosti WOOD 
WASTE MANAGEMENT LIMITED, 20 Cannon Road SVR 9039 Santa Venera, Maltská republika. 

ii) Vyhlásenie o zhode 

Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre 
finančné výkazníctvo a všetkými platnými IFRS prijatými v rámci EU. IFRS zahŕňajú štandardy a 
interpretácie schválené Radou pre medzinárodné účtovné štandardy („IASB“) a Výborom pre 
interpretácie medzinárodného finančného výkazníctva („IFRIC“). 

iii) Zásady konsolidácie 

Dcérske spoločnosti 

Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa účtovnú závierku Spoločnosti a dcérskych spoločností, ktoré 
Spoločnosť kontroluje. Bežným znakom kontroly je, že Skupina priamo alebo nepriamo vlastní 
nadpolovičný podiel hlasovacích práv a je schopná kontrolovať finančnú a prevádzkovú činnosť 
spoločnosti tak, aby z jej činnosti získavala úžitky. Na základe požiadavky IAS 27 sa pri stanovovaní 
kontroly berú do úvahy okamžite uplatniteľné hlasovacie práva. 

Akvizície spoločností sa účtujú použitím nákupnej metódy účtovania, oceňovaním majetku a 
záväzkov reálnou hodnotou pri ich akvizícii, pričom dátum akvizície sa stanoví na základe dátumu 
získania kontroly. Podiely minoritných akcionárov sú vykázané v hodnote podielu minoritných 
akcionárov na reálnej hodnote čistých aktív. Výnosy a náklady spoločností obstaraných alebo 
predaných počas roka sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky odo dňa akvizície, prípadne 
do dňa, kedy boli predané. 

Zostatky a transakcie v rámci Skupiny, vrátane ziskov v rámci Skupiny a nerealizovaných ziskov a 
strát, sú eliminované. Pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky boli použité jednotné účtovné 
zásady pre podobné transakcie a iné udalosti za podobných okolností. 

Vlastné imanie a čistý zisk pripadajúce na podiely minoritných akcionárov sú vykázané samostatne v 
konsolidovanej súvahe, resp. v konsolidovanom výkaze ziskov a strát. Akvizície minoritných podielov 
sa účtujú metódou rozšírenia materskej spoločnosti, pri ktorej rozdiel medzi protiplnením a účtovnou 
hodnotou nadobudnutých čistých aktív sa vykazuje ako goodwill. 

Spoločné podniky 

Spoločný podnik je zmluvnou dohodou, podľa ktorej dve alebo viaceré strany vykonávajú 
hospodársku činnosť, ktorá podlieha spoločnej kontrole. Spoločná kontrola existuje iba v prípade, ak 
strategické finančné a prevádzkové rozhodnutia vzťahujúce sa k danej aktivite vyžadujú 
jednomyseľnú zhodu spoločníkov. Spoločne kontrolovaná jednotka je spoločný podnik, ktorý 
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predstavuje založenie podniku, partnerstva alebo inej jednotky, v ktorej každý spoločník spolu s 
ostatnými spoločníkmi uplatňujú spoločnú kontrolu nad hospodárskou činnosťou jednotky. 

Podiely Spoločnosti v jej spoločných podnikoch sa účtujú metódou podielovej konsolidácie, podľa 
ktorej sú podiely spoločníka na každej položke majetku, záväzkov, výnosov a nákladov spoločne 
kontrolovanej jednotky kombinované spôsobom riadok po riadku s podobnými položkami 
konsolidovanej účtovnej závierky. Účtovné závierky spoločných podnikov sa zostavujú za rovnaké 
účtovné obdobie ako účtovná závierka materskej spoločnosti použitím rovnakých účtovných zásad. 

Podiely v pridružených spoločnostiach 

Pridruženou spoločnosťou je subjekt, nad ktorým Skupina vykonáva podstatnú kontrolu 
prostredníctvom svojej účasti na rozhodnutiach týkajúcich sa finančnej a prevádzkovej politiky 
subjektu, ale nie je dcérskou spoločnosťou ani spoločným podnikom. 

Investície Skupiny do pridružených spoločností sa účtujú metódou vlastného imania. Pri metóde 
vlastného imania sa podiel v pridruženej spoločnosti zaúčtuje do súvahy v obstarávacej cene 
upravenej o následné zmeny v podiele Skupiny na čistom majetku pridruženej spoločnosti. Goodwill 
súvisiaci s pridruženou spoločnosťou sa vykáže v účtovnej hodnote podielu a neodpisuje sa. Výkaz 
ziskov a strát odzrkadľuje podiel na prevádzkových výsledkoch pridruženej spoločnosti. Ak nastala 
zmena vykázaná priamo vo vlastnom imaní pridruženej spoločnosti, Skupina zaúčtuje svoj podiel na 
takejto zmene a v prípade potreby ho vykáže vo výkaze zmien vo vlastnom imaní. Zisky a straty z 
transakcií medzi Skupinou a pridruženou spoločnosťou sa eliminujú v rozsahu podielu Skupiny v 
pridruženej spoločnosti. 

Pridružená spoločnosť zostavuje svoje účtovné závierky k rovnakému dátumu ako Skupina a účtovné 
zásady pridruženej spoločnosti sú identické s účtovnými zásadami, ktoré používa Skupina pre 
podobné transakcie a iné udalosti za podobných okolností. 

iv) Zmeny účtovných zásad 

Použité účtovné zásady sú konzistentné s účtovnými zásadami použitými v predošlých účtovných 
obdobiach okrem nasledovných prípadov: 
Spoločnosť  prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre 
medzinárodné účtovné štandardy (IASB) a Výbor pre interpretáciu medzinárodných štandardov pre 
finančné výkazníctvo (IFRIC) pri IASB, ktoré boli schválené na použitie v Európskej únii, a ktoré sa 
vzťahujú na jej činnosti a sú platné pre účtovné obdobia so začiatkom 1. januára 2014. Nasledujúce 
dodatky k existujúcim štandardom, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy a 
schválila EÚ, sú platné pre bežné účtovné obdobie:  
V priebehu účtovného obdobia Skupina aplikovala nasledujúce nové a novelizované štandardy IFRS 
a interpretácie IFRIC. Prijatie týchto štandardov a interpretácií nemalo žiadny vplyv na účtovnú 
závierku Skupiny 
. • IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka - Dodatok pre investičné spoločnosti 
• IFRS 11 Spoločné dohody 
 • IFRS 12 Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách - Dodatok pre investičné 
spoločnosti  
 • IAS 27 Konsolidované a individuálne účtovné závierky - Dodatok pre investičné spoločnosti  

• IAS 28  Investície do pridružených a spoločných podnikov 

 • IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia - Dodatok k návodu na uplatnenie ku kompenzácií 
finančných aktív a záväzkov  
• IAS 36 Zníženie hodnoty majetku - Dodatok k vykazovaniu spätne získateľnej hodnoty pre 
nefinančné aktíva  
 • IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie - Dodatok k nováciám derivátov 
Nové a novelizované IFRS schválené pre použitie v EU, ktoré nie sú záväzne účinné pre rok končiaci 
31.decembra 2014, ale môžu byť použité skôr 
• Úpravy IAS 19 Plány definovaných pôžitkov: Príspevky zamestnancov (účinné v EU pre účtovné 

obdobie začínajúce 1.1.2015 alebo neskôr) 
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• Ročné zdokonalenie IFRS – cyklus 2010 -2012 (účinné v EU pre účtovné obdobie začínajúce 

1.1.2015 alebo neskôr) 
 

• Ročné zdokonalenie IFRS – cyklus 2011-2013 ((účinné v EU pre účtovné obdobie začínajúce 
1.1.2015 alebo neskôr) 

 
• IFRIC 21 Poplatky ((účinné v EU pre účtovné obdobie začínajúce 17.6. 2014 alebo neskôr) 
  
Štandardy a interpretácie vydané Radou pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB), ale doposiaľ 
neprijaté EU 
• IFRS 9 Finančné nástroje (vydaný v júli 2014) 
 
• IFRS 14 Časové rozlíšenie pri cenovej regulácii (vydaný v januári 2014) 

 
• IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi ( vydaný v máji 2014) 

 
• Úpravy štandardov IFRS 10 a IAS 28 Predaj alebo vklad aktív medzi investorom a pridruženým 

alebo spoločným podnikov (vydané v septembri 2014) 
 

• Úpravy štandardov IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28 Investičné účtovné jednotky: Uplatňovanie 
konsolidačnej výnimky (vydané v decembri 2014) 

 
• Úpravy štandardu IFRS 11 Účtovanie o nadobudnutí účastí v spoločnej činnosti (vydané v máji 

2014) 
 

• Úpravy štandardu IAS 1 Iniciatíva pre zverejňovanie informácií (vydané v decembri 2014) 
 

• Úpravy štandardov IAS 16 a IAS 38 Objasnenie prijatých metód odpisovania (vydané v máji 
2014)  

 
• Úpravy štandardov IAS  16 a IAS 41 Plodiace rastliny (vydané v júni 2014) 

 
• Úpravy štandardu IAS 27 Ekvivalentná metóda v individuálnej účtovnej závierke (vydané 

v auguste 2014) 
 

• Ročné zdokonalenie IFRS – cyklus 2012-2014 (vydané v septembri 2014). 
 

Spoločnosť sa rozhodla, že nebude tieto štandardy, revidované verzie a interpretácie uplatňovať pred 
dátumom ich účinnosti. Spoločnosť očakáva, že prijatie týchto štandardov, revidovaných verzií a 
interpretácií nebude mať významný vplyv na jej finančné výkazy v období prvého uplatnenia.  

Zhrnutie dôležitých účtovných zásad 

i) Mena prezentácie 
Na základe ekonomickej povahy zásadných udalostí a okolností bola za funkčnú menu materskej 
spoločnosti a menu prezentácie Skupiny stanovená mena euro (EUR). 

ii) Podnikové kombinácie 

Podnikové kombinácie sa vykazujú použitím nákupnej metódy účtovania. Podľa tejto metódy sa 
vykazuje identifikovateľný majetok (vrátane predtým nevykazovaných nehmotných aktív) a záväzky 
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(vrátane podmienených záväzkov a bez budúcich reštrukturalizácií) obstaraného podniku v reálnej 
hodnote. 

Rozdiel medzi obstarávacou cenou a hodnotou podielu Skupiny na reálnej hodnote čistých 
identifikovateľných aktív, záväzkov a podmienených záväzkov dcérskych spoločností obstaraných k 
dátumu výmennej transakcie je prvotne účtovaný ako goodwill. Po prvotnom zaúčtovaní sa goodwill 
oceňuje v obstarávacej cene zníženej o akumulované straty zo zníženia hodnoty. Pre účely testovania 
zníženia hodnoty sa goodwill obstaraný podnikovou kombináciou od dátumu obstarania alokuje na 
každú jednotku generujúcu peňažné prostriedky  

Skupiny, resp. skupinu jednotiek generujúcich peňažné prostriedky, pri ktorých sa predpokladá, že 
budú profitovať z kombinácie, a to bez ohľadu na to, či sú na tieto jednotky alebo skupiny jednotiek 
Skupiny alokované aj iné aktíva a pasíva. 

Ak goodwill tvorí súčasť jednotky generujúcej peňažné prostriedky (skupiny jednotiek generujúcej 
peňažné prostriedky) a časť aktivít takejto jednotky sa vyraďuje, goodwill súvisiaci s časťou 
prevádzky na vyradenie sa zahrnie do účtovnej hodnoty prevádzky pri stanovovaní zisku, resp. straty 
z vyradenia. Goodwill vyradený za týchto okolností sa oceňuje na základe relatívnych hodnôt 
vyradenej aktivity a časti ponechanej jednotky generujúcej peňažné prostriedky. 

Pri predaji dcérskych spoločností sa rozdiel medzi predajnou cenou a čistou hodnotou majetku plus 
kumulatívne kurzové rozdiely a neamortizovaným goodwillom vykáže v zisku / strate za účtovné 
obdobie alebo ako zmeny ostatného komplexného výsledku. 

iii) Investície a ostatné finančné aktíva 

Finančné aktíva v rozsahu platnosti IAS 39 sú klasifikované ako finančné aktíva ocenené v reálnej 
hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty, úvery a pohľadávky, investície držané do 
splatnosti a finančné aktíva určené na predaj. Pri prvotnom vykázaní sa finančné aktíva ocenia v 
reálnej hodnote, ktorá je -s výnimkou finančných aktív ocenených v reálnej hodnote so zmenami 
vykázanými do zisku alebo straty -zvýšená o náklady priamo súvisiace s obstaraním finančného 
aktíva.  

 
Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty 

Finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty zahŕňajú 
finančné aktíva určené na obchodovanie a aktíva, ktoré sú pri prvotnom vykázaní klasifikované ako 
finančné aktíva ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty. 
Finančné aktíva sú klasifikované ako určené na obchodovanie v prípade, ak boli obstarané za účelom 
predaja v  blízkej budúcnosti. Deriváty, vrátane odčlenených vložených derivátov, sú tiež 
klasifikované ako určené na  obchodovanie, s výnimkou, ak sú označené ako efektívne 
zabezpečovacie (hedgingové) nástroje alebo spĺňajú definíciu zmluvy o finančnej záruke. Zisky alebo 
straty z investícií určených na obchodovanie sú účtované ako finančné výnosy alebo finančné 
náklady.   

Finančné aktíva môžu byť pri prvotnom vykázaní klasifikované ako finančné aktíva ocenené v 
reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty, ak sú splnené nasledovné kritériá: (i) 
klasifikácia eliminuje alebo značne redukuje nekonzistentný prístup, ktorý by mohol inak vzniknúť z 
ocenenia aktíva alebo vykázania ziskov alebo strát z nich na rozličnom základe; alebo (ii) aktíva sú 
časťou skupiny finančných aktív, ktoré sú riadené a ich výkonnosť vyhodnocovaná na báze reálnej 
hodnoty v súlade so zdokumentovanou stratégiou riadenia rizika, alebo (iii) finančné aktívum 
obsahuje vložený derivát, ktorý by bolo potrebné vykázať samostatne. Takéto finančné aktíva sú 
vykázané ako obežné, s výnimkou takých nástrojov, ktoré nie sú vysporiadané počas 12 mesiacov po 
súvahovom dni a nie sú primárne držané za účelom obchodovania. V tomto prípade všetky platby 
takýchto nástrojov sú klasifikované ako dlhodobé. 

K 31. decembru 2014 a 2013 neboli žiadne finančné aktíva klasifikované ako finančné aktíva 
ocenené v reálnej hodnote so zmenami vykázanými do zisku alebo straty. 

Investície držané do splatnosti 

Investície držané do splatnosti sú nederivátové finančné aktíva s pevne stanovenými alebo určiteľnými 
platbami, ktoré majú pevnú splatnosť a ktoré Skupina hodlá a je schopná držať až do splatnosti. Po 
prvotnom vykázaní sa investície držané do splatnosti oceňujú v amortizovaných nákladoch. Tieto 
náklady sú vypočítané ako hodnota, ktorou bolo finančné aktívum ocenené pri prvotnom zaúčtovaní, 
znížená o splátky istiny a zvýšená alebo znížená, s použitím metódy efektívnej úrokovej miery, o 
kumulatívnu amortizáciu rozdielu medzi prvotne vykázanou hodnotou a jej hodnotou pri splatnosti, a 
ďalej znížená o opravnú položku. Táto kalkulácia zahŕňa všetky poplatky a úroky platené alebo 
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prijaté medzi účastníkmi kontraktu, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery, 
transakčné náklady a všetky prémie a diskonty. Zisky alebo straty sú vykázané vo výkaze ziskov a 
strát v prípade, keď sú investície odúčtované alebo u nich dôjde k zníženiu hodnoty, ako aj počas 
procesu amortizácie. 

K 31. decembru 2014 a 2013 neboli žiadne finančné aktíva klasifikované ako investície držané do 
splatnosti. 

 

 

Úvery a pohľadávky 

Úvery a pohľadávky sú nederivátové finančné aktíva s pevne stanovenými alebo určiteľnými 
platbami, ktoré nie sú kótované na aktívnom trhu. Po prvotnom zaúčtovaní sa úvery a pohľadávky 
oceňujú v amortizovaných nákladoch s použitím metódy efektívnej úrokovej miery, znížených o 
opravnú položku. Amortizovaná hodnota sa vypočíta berúc do úvahy diskont a prémiu pri obstaraní, 
poplatky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou efektívnej úrokovej miery a transakčné náklady. Zisky 
alebo straty sú vykázané v konsolidovanom výkaze ziskov a strát v prípade, keď sú úvery a 
pohľadávky odúčtované alebo u nich dôjde k zníženiu hodnoty, ako aj počas procesu amortizácie. 

Finančné aktíva určené na predaj 

Finančné aktíva určené na predaj sú tie nederivátové finančné aktíva, ktoré sú klasifikované ako 
určené na predaj alebo ktoré nie sú klasifikované v žiadnej z troch predchádzajúcich kategórií. Po 
prvotnom zaúčtovaní sú finančné aktíva určené na predaj oceňované v reálnej hodnote, pričom 
nerealizované zisky alebo straty sa vykazujú vo vlastnom imaní v položke rezerva z precenenia. V 
prípade, keď je takéto finančné aktívum odúčtované, kumulatívny zisk alebo strata, ktorá bola 
predtým vykázaná vo vlastnom imaní, sa vykáže v zisku/  strate za účtovné obdobie.  

Reálna hodnota 

Pri investíciách aktívne obchodovaných na organizovaných finančných trhoch sa reálna hodnota k 
súvahovému dňu stanovuje na základe kótovaných trhových cien ku koncu obchodného dňa. Pri 
investíciách, pri ktorých nie je k dispozícii kótovaná trhová cena, sa reálna hodnota stanovuje na 
základe aktuálnej trhovej hodnoty iného nástroja, ktorý je vo svojej podstate rovnaký, alebo sa 
vypočíta na základe očakávaných peňažných tokov čistých podkladových aktív investície. 

iv) Klasifikácia a odúčtovanie finančných nástrojov 

Finančné aktíva a finančné záväzky vykázané v konsolidovanej súvahe zahŕňajú peňažné prostriedky 
a peňažné ekvivalenty,  pohľadávky a záväzky z obchodného styku a ostatné pohľadávky a záväzky, 
dlhodobé pohľadávky, úvery, pôžičky.  Účtovné postupy pri vykazovaní a oceňovaní týchto položiek 
sú uvedené v príslušných účtovných postupoch v tejto poznámke. 

Finančné nástroje (vrátane zložených finančných nástrojov) sú klasifikované ako aktíva, záväzky 
alebo vlastné imanie v súlade s obsahom zmluvnej dohody. Úroky, dividendy, zisky a straty 
súvisiace s finančným nástrojom klasifikovaným ako záväzok sa účtujú ako náklady alebo výnosy, 
podľa toho, ako vznikli. Čiastky vyplatené držiteľom finančných nástrojov klasifikovaných ako 
vlastné imanie sa účtujú priamo do vlastného imania. 
V prípade zložených finančných nástrojov je komponent záväzku oceňovaný skôr, pričom 
komponent vlastného imania je stanovený ako zostatková hodnota. Finančné nástroje sú započítané v 
prípade, že Skupina má právne vynútiteľné právo ich kompenzovať a zamýšľa zároveň realizovať 
aktívum a vyrovnať záväzok alebo obe vzájomne započítať. 

Odúčtovanie finančného nástroja sa uskutoční, ak Skupina už nekontroluje zmluvné práva, ktoré 
zahŕňajú finančný nástroj, k čomu väčšinou dochádza, keď je daný nástroj predaný, alebo ak všetky 
peňažné toky, ktoré možno pripísať danému nástroju, sú prevedené na nezávislú tretiu osobu. 

v) Derivátové finančné nástroje 

Skupina používala v roku 2014 derivátové finančné nástroje.  Derivátové finančné nástroje sa 
prvotne oceňujú v reálnej hodnote ku dňu uzavretia zmluvy a následne sa preceňujú na reálnu 
hodnotu. Deriváty sú zaúčtované ako aktíva, ak je ich reálna hodnota kladná, a ako záväzky, ak je 
záporná. 

Zisky alebo straty zo zmien reálnej hodnoty derivátov sa účtujú priamo do výkazu ziskov a strát ako 
finančné výnosy alebo náklady. 
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vi) Zabezpečovanie 
Zabezpečovacie účtovníctvo vykazuje vplyvy eliminácie zmien v reálnych hodnotách 
a zabezpečovacieho nástroja a zabezpečenej položky v zisku/strate za účtovné obdobie. Na účely 
účtovania o zabezpečení sú zabezpečenia klasifikované ako: 

• zabezpečenie reálnej hodnoty, 
• zabezpečenie peňažných tokov alebo 
• zabezpečenie čistej investície do zahraničnej prevádzky. 

Na začiatku zabezpečenia Skupina vykoná formálne určenie a zdokumentovanie zabezpečovacieho 
vzťahu u ktorého chce využiť účtovanie o zabezpečení, cieľov pri riadení rizík a stratégie na 
uskutočnenie zabezpečenia. Dokumentácia obsahuje identifikáciu zabezpečovacieho nástroja, 
zabezpečenej položky alebo transakcie, charakter zabezpečovaného rizika a spôsob, ako bude 
Skupina posudzovať efektívnosť zabezpečovacieho nástroja pri eliminácii expozície voči zmenám v 
reálnej hodnote alebo peňažných tokoch zabezpečenej položky, ktoré sú priraditeľné 
zabezpečovanému riziku. Od takéhoto zabezpečenia sa očakáva, že bude vysoko efektívne pri 
dosahovaní eliminácie zmien v reálnej hodnote alebo v peňažných tokoch priraditeľných 
zabezpečovanému riziku a priebežne sa hodnotí, aby sa preukázalo, že je skutočne vysoko efektívne 
pre všetky obdobia finančného vykazovania, pre ktoré bolo zabezpečenie určené.  
 
O zabezpečeniach, ktoré spĺňajú prísne kritériá zabezpečovacieho účtovníctva, sa účtuje nasledovne: 
 
Zabezpečenie reálnej hodnoty 
Zabezpečenie reálnej hodnoty je zabezpečenie expozície Skupiny voči zmenám reálnej hodnoty 
vykazovaného aktíva alebo záväzku alebo nevykázaného pevného záväzku alebo identifikovaného 
podielu takého aktíva, záväzku alebo nevykázaného pevného záväzku, ktoré je priraditeľné 
konkrétnemu riziku a môže mať vplyv na zisk/stratu za účtovné obdobie. 
Zisk alebo strata z precenenia zabezpečovacieho nástroja na reálnu hodnotu (pre derivátový 
zabezpečovací  nástroj) alebo komponent cudzej meny jeho účtovnej hodnoty ocenený v súlade s IAS 
21 (pre nederivátový zabezpečovací nástroj) sa vykazuje v zisku/strate za účtovné obdobie. Zisk 
alebo strata zo zabezpečenej položky priraditeľná k zabezpečovanému riziku upravuje účtovnú 
hodnotu zabezpečenej položky a vykazuje sa v zisku/strate za účtovné obdobie. Rovnako sa 
postupuje aj v prípade, ak je zabezpečenou položkou finančné aktívum určené na predaj. 
Úprava účtovnej hodnoty zabezpečeného finančného nástroja, pre ktorý sa používa metóda efektívnej 
úrokovej miery, sa amortizuje do zisku/straty počas zostávajúceho obdobia do splatnosti finančného 
nástroja. 
 
Amortizácia môže začať ihneď po vzniku úpravy a nesmie začať neskôr, ako zabezpečená položka 
prestane byť upravovaná o zmeny v jej reálnej hodnote priraditeľné k zabezpečovanému riziku. Ak je 
ako zabezpečená položka určený nevykázaný pevný záväzok, následná kumulatívna zmena v jeho 
reálnej hodnote priraditeľná zabezpečovanému riziku sa vykáže ako aktívum alebo záväzok spolu s 
príslušným ziskom alebo stratou v zisku/strate za účtovné obdobie. V zisku/strate za účtovné obdobie 
sa vykážu tiež zmeny v reálnej hodnote zabezpečovacieho nástroja. 
 
Skupina ukončí účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty v prípade, ak uplynie platnosť 
zabezpečovacieho nástroja, zabezpečovací nástroj je predaný, ukončený alebo zrealizovaný, 
zabezpečenie už ďalej nespĺňa kritériá na účtovanie o zabezpečení alebo Skupina zruší príslušné 
určenie zabezpečenia. 
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Zabezpečenie peňažných tokov 
Zabezpečenie peňažných tokov je zabezpečenie expozície Skupiny voči premenlivosti v peňažných 
tokoch, ktorá je priraditeľná konkrétnemu riziku spojenému s vykazovaným aktívom alebo záväzkom 
alebo s vysoko pravdepodobnou očakávanou transakciou a ktorá by mohla mať vplyv na zisk/stratu 
za účtovné obdobie. 
Podiel zisku alebo straty zo zabezpečovacieho nástroja, ktorý bol určený ako efektívne zabezpečenie, 
sa  vykazuje v ostatnom komplexnom výsledku. Neefektívny podiel zisku alebo straty zo 
zabezpečovacieho nástroja sa vykazuje v zisku/strate za účtovné obdobie. 
 
Ak zabezpečenie očakávanej transakcie následne vyústi do vykázania finančného aktíva alebo 
finančného záväzku, súvisiace zisky alebo straty vykázané v ostatnom komplexnom výsledku sa 
reklasifikujú z ostatného komplexného výsledku do zisku/straty za účtovné obdobie v tom istom 
období alebo obdobiach, počas ktorých nadobudnuté aktívum alebo prevzatý záväzok ovplyvňuje 
zisk/stratu za účtovné obdobie. V prípade, ak zabezpečenie očakávanej transakcie vyústi do 
vykázania nefinančného aktíva alebo nefinančného záväzku, alebo sa očakávaná transakcia pre 
nefinančné aktívum alebo nefinančný záväzok stane pevným záväzkom, na ktorý sa uplatňuje 
účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty, súvisiace zisky a straty, ktoré boli vykázané v ostatnom 
komplexnom výsledku, sa prevedú do počiatočnej obstarávacej ceny alebo inej účtovnej hodnoty 
nefinančného aktíva alebo záväzku. 
 
Ak sa už viac nepredpokladá výskyt očakávanej transakcie, kumulované zisky alebo straty zo 
zabezpečovacieho nástroja, ktoré sú vykázané v ostatnom komplexnom výsledku, sa reklasifikujú 
z ostatného komplexného výsledku do zisku/straty za účtovné obdobie. Ak sa zabezpečovací nástroj 
stane splatným, je predaný, ukončený alebo realizovaný bez nahradenia alebo predĺženia, 
zabezpečenie už ďalej nespĺňa kritériá na účtovanie o zabezpečení alebo Skupina jeho označenie ako 
zabezpečenie zruší, kumulované zisky alebo straty vykázané v ostatnom komplexnom výsledku 
zostanú vykázané v ostatnom komplexnom výsledku dovtedy, kým sa očakávaná transakcia 
nevyskytne  
  

vii) Zníženie hodnoty finančných aktív 

Skupina ku každému súvahovému dňu skúma či nedošlo k znehodnoteniu finančných aktív alebo 
skupiny finančných aktív. 

Aktíva oceňované v amortizovaných nákladoch 

Ak existujú objektívne dôkazy, že úvery a pohľadávky oceňované v amortizovaných nákladoch boli 
znehodnotené, výška straty zo zníženia hodnoty je určená ako rozdiel medzi ich účtovnou hodnotou a 
súčasnou hodnotou odhadovaných budúcich peňažných tokov (s výnimkou budúcich očakávaných 
kreditných strát) odúročených pôvodnou efektívnou úrokovou sadzbou pre dané finančné aktívum 
(t.j. efektívnou úrokovou sadzbou použitou pri prvotnom vykázaní). Zníženie hodnoty sa účtuje do  
zisku / straty za účtovné obdobie. 

Skupina najskôr zváži individuálne pre významné položky finančného majetku, či existujú objektívne 
dôkazy zníženia hodnoty, a následne individuálne alebo ako celok pre majetok, ktorý nie je 
jednotlivo významný. 

viii) Peniaze a peňažné ekvivalenty 
Peňažné prostriedky zahŕňajú hotovosť a bankové účty. Peňažné ekvivalenty sú krátkodobé vysoko 
likvidné investície ľahko zameniteľné za hotovosť so zostatkovou dobou splatnosti menej ako 3 
mesiace od dátumu obstarania, pri ktorých existuje len nepatrné riziko, že dôjde k zmene ich 
hodnoty. 

ix) Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 

Pohľadávky sa vykazujú v nominálnej hodnote zníženej o opravnú položku na pochybné pohľadávky. 
Ak časová hodnota peňazí je významná, pohľadávky sa oceňujú v amortizovanej cene použitím 
metódy efektívnej úrokovej sadzby zníženej o opravnú položku. Opravná položka sa účtuje do zisku / 
straty za účtovné obdobie, ak existuje objektívny predpoklad (napr. pravdepodobnosť nesolventnosti 
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alebo významné finančné ťažkosti dlžníka), že Skupina nebude schopná zinkasovať všetky dlžné 
čiastky v súlade s pôvodnými podmienkami faktúry. Znehodnotené dlžné čiastky sú odpísané, ak sa 
považujú za nevymožiteľné. 

x) Zásoby 

Zásoby  sú vykázané v obstarávacej cene alebo v čistej realizovateľnej hodnote, podľa toho, ktorá je 
nižšia, po vytvorení opravnej položky na pomaly obrátkové a zastarané položky. Čistá realizovateľná 
hodnota je predajná cena v bežnom obchodnom styku znížená o náklady na predaj. Cena 
nakupovaného materiálu, vrátane tovaru, sa stanoví predovšetkým na základe metódy FIFO. 
Obstarávacia cena vlastných vyrábaných zásob zahŕňa priamy materiál, priame mzdy a príslušnú časť 
režijných nákladov na výrobu, vrátane licenčných poplatkov, ale bez nákladov na úvery a pôžičky. 
Nerealizovateľné zásoby sa odpisujú v plnej výške. 

xi) Dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý hmotný majetok sa vykazuje v historickej obstarávacej cene zníženej o oprávky. Pri 
predaji alebo vyradení majetku sa obstarávacia cena a oprávky odúčtujú a zisk alebo strata 
vyplývajúce z predaja alebo vyradenia sú zahrnuté do konsolidovaného  zisku / straty účtovného 
obdobia. 

Počiatočná obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zahŕňa nákupnú cenu vrátane 
dovozného cla a nevratných daní a všetky priamo pripočítateľné náklady spojené s uvedením majetku 
do prevádzkyschopného stavu a na miesto, na ktorom sa bude používať, ako napr. náklady na úvery a 
pôžičky. Výdavky vzniknuté po tom, ako bol dlhodobý majetok uvedený do prevádzky, napr. na 
opravy, údržbu a režijné náklady, sa bežne účtujú do výkazu ziskov a strát v období, v ktorom 
náklady vznikli. 

Nedokončené investície predstavujú dlhodobý hmotný majetok a vykazujú sa v obstarávacej cene. 
Táto zahŕňa náklady na dlhodobý hmotný majetok a iné priame náklady. Nedokončené investície sa 
neodpisujú, až kým príslušný majetok nie je pripravený na použitie. 

Pozemky sú vykázané v obstarávacej cene. Pozemky sa neodpisujú. 

xii) Dlhodobý nehmotný majetok 

Nehmotný majetok obstaraný samostatne sa vykazuje v obstarávacej cene a obstaraný v rámci 
obchodnej akvizície reálnou hodnotou k dátumu akvizície. Nehmotný majetok sa vykazuje v prípade 
pravdepodobnosti, že Skupine budú v budúcnosti plynúť ekonomické úžitky, ktoré možno pripísať 
práve danému majetku a obstarávacia cena tohto majetku sa zároveň dá spoľahlivo stanoviť. 

Po prvotnom zaúčtovaní sa na skupinu nehmotného majetku aplikuje nákladový model. Odhadovaná 
doba životnosti tohto nehmotného majetku je buď konečná alebo neobmedzená. Majetok s konečnou 
dobou životnosti je odpisovaný rovnomerne počas odhadovanej doby jeho životnosti. Doba a metóda 
odpisovania sa preverujú raz ročne, vždy na konci účtovného obdobia. Interne vytvorený nehmotný 
majetok, s výnimkou nákladov na vývoj, sa neaktivuje a výdavky sa účtujú do nákladov v roku, v 
ktorom vznikli. Nehmotný majetok sa každoročne testuje na zníženie hodnoty, a to buď samostatne 
alebo na úrovni jednotky generujúcej peňažné prostriedky. Doba životnosti sa taktiež skúma raz 
ročne, úpravy sa v prípade potreby vykonajú prospektívne. 

xiii) Odpisy 

Každá zložka dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa odpisuje rovnomerne počas ich 
predpokladanej doby ekonomickej životnosti. Obvyklé doby životnosti pre rôzne typy dlhodobého 
hmotného a nehmotného majetku sú nasledovné: 

 

Softvér                                    2 –   4 rokov 
Budovy                                  20 – 30 rokov 
Integrované zariadenie               7 rokov 
Stroje a zariadenia                6 – 12 rokov 
Ostatné                                    4 –  6 rokov 

Prenajatý majetok sa odpisuje rovnomerne počas odhadovanej doby prenájmu alebo počas doby 
životnosti majetku.  

Doba životnosti a odpisové metódy sa preverujú minimálne raz ročne s cieľom zabezpečiť 
konzistentnosť metódy a doby odpisovania s očakávaným prílivom ekonomických úžitkov z 
dlhodobého hmotného majetku. 
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xiv) Zníženie hodnoty nefinančných aktív 

Pri dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku sa posúdi, či došlo k zníženiu hodnoty majetku, ak je 
posúdenie na ročnej báze vyžadované alebo ak udalosti alebo zmeny okolností indikujú, že účtovná 
hodnota majetku nie je návratná. Strata zo zníženia hodnoty majetku sa vykazuje vo výkaze ziskov a 
strát vo výške, o ktorú účtovná hodnota majetku prevyšuje jeho realizovateľnú hodnotu, ktorou je 
buď čistá predajná cena majetku alebo jeho úžitková hodnota podľa toho, ktorá je vyššia. Čistá 
predajná cena je čiastka získateľná z predaja majetku za obvyklé ceny, kým úžitková hodnota je 
súčasná hodnota odhadovaných budúcich peňažných tokov zo stáleho používania majetku a z jeho 
vyradenia na konci jeho životnosti. Pre jednotlivé položky majetku sa robí odhad ich realizovateľnej 
hodnoty alebo, ak to nie je možné, robí sa pre jednotku generujúcu peňažné toky. Straty zo zníženia 
hodnoty sa preverujú každoročne a ak sa realizovateľná hodnota majetku zmení, vytvorí  sa opravná 
položka. 
Zníženie hodnoty goodwillu sa posudzuje na ročnej báze alebo častejšie vtedy, ak udalosti alebo 
zmeny okolností naznačujú, že účtovná hodnota môže byť znížená. Zníženie hodnoty sa pri 
goodwille určí tak, že sa posúdi realizovateľná hodnota jednotky generujúcej peňažné prostriedky 
(alebo skupiny jednotiek generujúcich peňažné prostriedky), na ktorú sa goodwill vzťahuje. Ak je 
realizovateľná hodnota takejto jednotky generujúcej peňažné prostriedky (alebo skupiny jednotiek 
generujúcich peňažné prostriedky) nižšia ako účtovná hodnota jednotky generujúcej peňažné 
prostriedky (alebo skupiny jednotiek generujúcich peňažné prostriedky), na ktorú bol  alokovaný  
goodwill,  zaúčtuje  sa  strata  zo  zníženia  hodnoty.  Straty  zo  zníženia  hodnoty  súvisiace s 
goodwillom nie je možné v budúcich obdobiach zrušiť. Testy na zníženie hodnoty goodwillu 
vykonáva Skupina každoročne k 31. decembru. 

xv) Úvery a pôžičky 

Všetky úvery a pôžičky sa prvotne vykazujú v reálnej hodnote prijatého protiplnenia po odpočítaní 
nákladov spojených so získanou pôžičkou.  

xvi) Rezervy na záväzky a poplatky 

Rezervy sú vykázané vtedy, ak má Skupina súčasnú zákonnú alebo mimozmluvnú povinnosť v 
dôsledku minulej udalosti, vyrovnaním ktorej sa očakáva pravdepodobný (skôr áno ako nie) úbytok 
podnikových zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky, pričom výšku uvedenej povinnosti možno 
spoľahlivo odhadnúť. Rezervy sa prehodnocujú ku každému súvahovému dňu a ich výška sa 
upravuje tak, aby odrážala aktuálny najlepší odhad. Výška rezervy predstavuje súčasnú hodnotu 
výdavkov, ktoré zohľadňujú existujúce riziká a ktoré bude pravdepodobne treba vynaložiť na 
vyrovnanie daného záväzku. Tieto výdavky sú stanovené použitím odhadovanej bezrizikovej 
úrokovej sadzby ako diskontnej sadzby. Tam, kde sa používa diskontovanie, účtovná hodnota 
rezervy sa zvyšuje v každom období, aby sa zohľadnilo znižovanie diskontu z časového hľadiska. 
Tento nárast je zaúčtovaný ako úrokový náklad. 

Rezerva na odstupné 

Zamestnanci Skupiny majú podľa slovenskej legislatívy a na základe podmienok stanovených v 
kolektívnej zmluve medzi Spoločnosťou a jej zamestnancami hneď po ukončení pracovného pomeru z 
titulu organizačných zmien nárok na odstupné. Výška tohto záväzku je zahrnutá do rezerv na záväzky 
a poplatky v priloženej konsolidovanej súvahe, pokiaľ je definovaný a oznámený plán zníženia počtu 
pracovníkov a pokiaľ sú splnené podmienky na jeho implementáciu. 

Rezerva na výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia 

Rezerva na životné prostredie sa tvorí vtedy, keď je vznik nákladov na vyčistenie životného 
prostredia pravdepodobný a tieto sa dajú spoľahlivo odhadnúť. Vytvorenie týchto rezerv vo 
všeobecnosti časovo korešponduje s prijatím formálneho plánu alebo podobného záväzku odpredať 
investície alebo odstaviť nepoužívaný majetok. Výška vykázanej rezervy je najlepším odhadom 
potrebných výdavkov. Ak tento záväzok nebude vysporiadaný v nasledujúcich rokoch, výška 
vykázanej rezervy predstavuje súčasnú hodnotu budúcich odhadovaných výdavkov. 

Rezerva na odchodné 

Penzijné programy 
Program so stanovenými požitkami je penzijný program, ktorý stanovuje výšku odchodného, ktoré sa 
má poskytnúť, väčšinou na základe jedného alebo viacerých faktorov, akými je vek, odpracované 
roky alebo výška kompenzácie. Program so stanovenými príspevkami je penzijný program, podľa 
ktorého Skupina platí fixné príspevky a nebude mať žiadnu právnu či mimozmluvnú povinnosť platiť 
ďalšie príspevky v prípade, že v programe nebude dostatočný majetok na zaplatenie všetkých 
zamestnaneckých požitkov týkajúcich sa zamestnaneckých služieb v súčasnom období a v 
predchádzajúcich obdobiach. 
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Finančne nezaistený penzijný program so stanovenými požitkami 

Podľa kolektívnej zmluvy na rok 2014-2015 je Skupina povinná zaplatiť svojim zamestnancom pri 
odchode do starobného alebo invalidného dôchodku jednorazové odchodné, ktoré predstavuje 
násobok ich priemernej mesačnej mzdy až do výšky 1 priemerného platu v prípade odchodu do 
starobného dôchodku, resp. 1 priemerného platu v prípade odchodu do invalidného dôchodku, a to v 
závislosti od počtu odpracovaných rokov. Minimálna požiadavka ustanovená v Zákonníku práce, 
požadujúca vyplatenie jednomesačnej priemernej mzdy pri odchode do starobného alebo invalidného 
dôchodku, je už v týchto čiastkach zahrnutá. 

 

Penzijný program so stanovenými príspevkami 

Skupina prispieva do štátneho a súkromného programu dôchodkového zabezpečenia. 
Skupina odvádza počas roka poistné do štátnych programov sociálneho a verejného zdravotného 
poistenia  v zákonom stanovenej výške vychádzajúcej z hrubých miezd. Počas obdobia 12 mesiacov 
končiace 31. decembra  2014  Skupina odvádzala tieto príspevky vo výške 35,2% (obdobie 12  
mesiacov končiace 31. decembra 2013: 35,2%) z hrubých miezd až do výšky mesačného platu medzi  
1 116,75 € až  2 978,00 € (obdobie 12 mesiacov končiace 31. decembra 2013: 1 116,75 € až  
2 978,00 €,), pričom príspevky zamestnancov predstavovali ďalších 13,4% (obdobie 12 mesiacov 
končiace 31. decembra 2013: 13,4%). Náklady na uvedené poistné uhradené Skupinou sa účtujú do 
zisku/straty v tom istom období ako príslušné mzdové náklady.  Pokiaľ ide o zamestnancov, ktorí sa 
rozhodli zúčastniť programu doplnkového dôchodkového sporenia, Skupina navyše prispieva na toto 
pripoistenie vo výške 9,30 EUR (obdobie 12 mesiacov končiaceho 31. december 2013: 9,30 EUR) 
zúčtovaných mesačných tarifných miezd plus náhradných miezd zamestnanca. 

Požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru 

Požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru sú splatné v prípade, že sa zamestnancov 
pracovný pomer skončí pred riadnym dátumom odchodu do dôchodku alebo v prípade, že 
zamestnanec súhlasí s dobrovoľným ukončením pracovného pomeru výmenou za tieto pôžitky. 
Skupina vykazuje pôžitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru vtedy, keď je preukázateľne 
rozhodnutá ukončiť pracovný pomer súčasných zamestnancov v súlade s podrobným formálnym 
plánom bez možnosti odvolania, alebo poskytnúť pôžitky vyplývajúce z ukončenia pracovného 
pomeru v dôsledku ponuky predloženej za účelom podpory dobrovoľného zníženia stavu 
zamestnancov. 

Ostatné 

Skupina vypláca aj odmeny pri pracovných a životných jubileách, ako aj odškodnenie pri pracovných 
úrazoch. 

Záväzok vzťahujúci sa k odmene pri pracovných a životných jubileách je súčasnou hodnotou 
záväzku z odmeny pri pracovných a životných jubileách k súvahovému dňu, spolu s úpravami o 
poistno-matematické zisky, resp. straty a náklady minulej služby. 

Emisie skleníkových plynov do ovzdušia 

Spoločnosť v zmysle Zákona č. 572/2004 Z.z. nie je povinný účastník schémy obchodovania 
s emisnými kvótami a nie je ani dobrovoľný účastník.  

xvii) Lízing 
Majetok obstaraný formou finančného lízingu, pri ktorom sa na Skupinu prenášajú v podstate všetky 
výhody a riziká charakteristické pre vlastníctvo prenajatého majetku, sa na začiatku nájomného 
vzťahu aktivuje v jeho reálnej hodnote alebo v súčasnej hodnote minimálnych lízingových splátok 
podľa toho, ktorá z týchto dvoch hodnôt je nižšia. Každá lízingová splátka je rozdelená na finančnú 
zložku a splátku istiny tak, aby sa dosiahla konštantná úroková miera uplatnená na neuhradenú časť 
záväzku z lízingu. Finančná zložka sa účtuje do nákladov. Aktivovaný prenajatý majetok sa odpisuje 
počas odhadovanej doby životnosti majetku alebo počas doby lízingu. Počiatočné priame náklady 
spojené s uzatvorením zmluvy na finančný lízing sú pripočítané k účtovnej hodnote prenajatého 
majetku a vykazované počas doby trvania lízingu. Prenájom, pri ktorom podstatnú časť rizík a výhod 
charakteristických pre vlastníctvo majetku znáša prenajímateľ, sa klasifikuje ako operatívny lízing. 
Platby realizované za operatívny lízing sa vykazujú ako náklad rovnomerne počas doby trvania 
lízingu. 
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xviii) Štátne dotácie 

Štátne dotácie sa vykazujú v reálnej hodnote, ak existuje primerané uistenie o prijatí dotácie a splnení 
všetkých podmienok spojených s prijatím dotácie. Ak sa dotácia vzťahuje na úhradu nákladov, 
vykazuje sa ako výnos počas doby potrebnej na systematické kompenzovanie dotácie s nákladmi, na 
ktorých úhradu je dotácia určená. Ak sa dotácia vzťahuje na obstaranie dlhodobého majetku, reálna 
hodnota dotácie sa účtuje do výnosov budúcich období a rovnomerne sa zúčtováva do  zisku  / straty 
počas odhadovanej životnosti príslušného majetku. 

xix) Rezervy 
Rezervy vykázané v konsolidovanej účtovnej závierke nepredstavujú rezervy určené na výplatu 
dividendy. 

Nerozdelený zisk 

Nerozdelený zisk obsahuje zákonný rezervný fond vytvorený v súlade so slovenskými predpismi na 
pokrytie budúcich možných strát. Tento zákonný rezervný fond nepodlieha rozdeleniu. 

xx) Dividendy 

Dividendy sa účtujú v období, v ktorom ich schválilo valné zhromaždenie. 

xxi) Vykazovanie výnosov 
Výnosy sa vykazujú, ak je pravdepodobné, že do Spoločnosti budú plynúť ekonomické úžitky 
spojené s transakciou a výška výnosu sa dá spoľahlivo určiť. Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane 
z pridanej hodnoty   a zľavy, po dodaní tovaru alebo poskytnutí služby a po prevode rizík a výhod. 
Úroky sa vykazujú proporcionálne zohľadňujúc efektívny výnos z príslušného majetku. 
Splatné dividendy sa vykazujú v čase, keď akcionárom vznikne právo na ich vyplatenie. Zmeny 
reálnej hodnoty derivátov, o ktorých sa neúčtuje ako o zabezpečovacích derivátoch, sú zaúčtované do 
výnosov v období, v ktorom nastala zmena. 
 
xxi) Náklady na prijaté úvery a pôžičky 

Náklady na prijaté úvery a pôžičky, ktoré priamo súvisia s kúpou, zhotovením alebo výrobou 
kvalifikovateľného majetku, sa aktivujú. Aktivácia nákladov na prijaté úvery a pôžičky sa začína 
vtedy, keď prebiehajú činnosti na  prípravu majetku na jeho zamýšľané použitie a vzniknú výdavky i 
náklady na prijaté úvery a pôžičky. Náklady na prijaté úvery a pôžičky sa aktivujú dovtedy, kým 
majetok nie je pripravený na jeho zamýšľané použitie. Náklady na prijaté úvery a pôžičky tvoria 
nákladové úroky a ostatné náklady spojené s cudzími zdrojmi. 

xxii) Daň z príjmov 

Daň z príjmov pozostáva zo splatnej dane a odloženej dane. Na výpočet odloženej dane sa používa 
záväzková metóda. Odložené dane z príjmov odzrkadľujú čisté daňové dopady dočasných rozdielov 
medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou pre účely finančného výkazníctva a 
hodnotami použitými pre daňové účely. Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa oceňujú 
daňovými sadzbami, ktoré by sa mali uplatniť na zdaniteľný príjem v rokoch, v ktorých sa očakáva, 
že sa tieto dočasné rozdiely budú realizovať. Ocenenie odložených daňových záväzkov a odložených 
daňových pohľadávok odráža daňové dôsledky, ktoré by vyplynuli zo spôsobu realizácie alebo 
vyrovnania účtovnej hodnoty majetku a záväzkov, ktorý Skupina očakáva k súvahovému dňu. 

Odložené daňové pohľadávky sa vykazujú pri všetkých odpočítateľných dočasných rozdieloch, 
umoriteľných a nevyužitých daňových zápočtoch a daňových stratách vtedy, keď je pravdepodobné, 
že sa vytvorí dostatočný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa odložené daňové pohľadávky budú dať 
umoriť, okrem situácie, 

- ak odložená daňová pohľadávka vzťahujúca sa k dočasným rozdielom, ktoré vzniknú pri 
prvotnom vykázaní pohľadávky, alebo záväzku v transakcii, ktorá nie je podnikovou 
kombináciou a v čase priebehu transakcie neovplyvňuje ani účtovný ani daňový zisk, alebo 
stratu; 

- s ohľadom na odloženú daň z príjmov vyplývajúcich z dočasných rozdielov súvisiacich s 
podielmi v dcérskych spoločnostiach, v spoločných podnikoch a v pridružených 
spoločnostiach, Skupina vykáže odloženú daňovú pohľadávku iba v rozsahu, v rámci ktorého 
je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely budú vyrovnané v blízkej budúcnosti. 

Odložené daňové záväzky sa vykazujú pri všetkých zdaniteľných dočasných rozdieloch, okrem: 

- odloženého daňového záväzku vyplývajúceho z prvotného vykázania goodwillu, alebo 
aktíva, alebo pohľadávky v transakcii, ktorá nie je podnikovou kombináciu a v čase priebehu 



 45 

transakcie neovplyvňuje ani účtovný ani daňový zisk alebo stratu a 

- odloženej dane z príjmov vyplývajúcej z dočasných rozdielov súvisiacich s podielmi v 
dcérskych spoločnostiach, v spoločných podnikoch a v pridružených spoločnostiach, ak je 
Skupina schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a zároveň je 
pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti. 

 
Skupina ku každému súvahovému dňu prehodnocuje nezaúčtované odložené daňové pohľadávky a 
účtovnú hodnotu  odložených  daňových  pohľadávok.  Skupina  vykazuje  predtým  nezaúčtovanú  
odloženú  daňovú pohľadávku v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že budúci zdaniteľný zisk 
umožní, aby sa odložená daňová pohľadávka realizovala. Skupina naopak znižuje účtovnú hodnotu 
odloženej daňovej pohľadávky vtedy, ak už nie je pravdepodobné, že sa vytvorí dostatočný 
zdaniteľný zisk, ktorý umožní umoriť časť alebo celú odloženú daňovú pohľadávku. 

Odložená daň sa účtuje priamo do vlastného imania, ak sa daň týka položiek, ktoré sa účtujú v 
rovnakom alebo inom období priamo do vlastného imania, vrátane úpravy počiatočného stavu rezerv, 
vyplývajúcej zo zmeny účtovných zásad, ktoré sa uplatňujú retrospektívne. 

xxiii) Transakcie v cudzích menách 

Transakcie v cudzích menách sa účtujú v mene prezentácie, pričom pri čiastke v cudzej mene sa 
použije výmenný kurz medzi menou prezentácie a cudzou menou platný v deň uskutočnenia 
transakcie. Kurzové rozdiely zo zúčtovania peňažných položiek kurzom, ktorý sa líši od kurzu, v 
ktorom boli prvotne zaúčtované, sa vykazujú v konsolidovanom výkaze ziskov a strát v období, v 
ktorom vznikli. Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom 
prezentácie platným v súvahový deň. Položky ocenené v reálnej hodnote a vyjadrené v cudzej mene 
sa prepočítavajú kurzom platným v deň stanovenia ich reálnej hodnoty. Kurzové rozdiely z 
obchodných pohľadávok a záväzkov a z pôžičiek sú zaúčtované ako finančný výnos alebo náklad. 

Majetok a záväzky zahraničných subjektov sa prepočítavajú kurzom platným k súvahovému dňu, 
kým výnosy a náklady sa prepočítavajú váženým priemerným kurzom za účtovné obdobie. Všetky 
výsledné kurzové rozdiely sa vykazujú v rezerve na kurzové rozdiely, ktorá je súčasťou vlastného 
imania. Pri predaji zahraničnej účtovnej jednotky sa odložená kumulatívna čiastka vykázaná vo 
vlastnom imaní, týkajúca sa konkrétnej zahraničnej účtovnej jednotky, vykáže v  zisku a strate za 
účtovné obdobie. 

xxiv) Zisk na akciu 

Výpočet základného zisku na akciu vychádza zo zisku prislúchajúceho kmeňovým akcionárom 
použitím váženého priemerného počtu akcií, po odpočítaní priemerného počtu vlastných akcií 
držaných počas účtovného obdobia. Neexistujú žiadne redukujúce potenciálne kmeňové akcie. So 
všetkými akciami sú spojené rovnaké práva. 

xxv) Podmienené aktíva a záväzky 

Podmienené aktíva sa nevykazujú v konsolidovanej účtovnej závierke, avšak zverejňujú sa v 
poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke, ak je pravdepodobné, že z nich budú plynúť 
ekonomické úžitky. Podmienené záväzky sa nevykazujú v konsolidovanej účtovnej závierke, pokiaľ 
neboli obstarané po podnikovej kombinácii. V poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke sa 
zverejňujú len vtedy, ak možnosť úbytku zdrojov predstavujúcich ekonomické úžitky nie je 
vzdialená. 

Významné účtovné posúdenia a odhady 

Dôležité posúdenia pri uplatňovaní účtovných zásad 

Pri uplatňovaní účtovných zásad uvedených vyššie vedenie Skupiny urobilo určité závery s 
významným dopadom na čiastky vykázané v účtovnej závierke (okrem tých, ktoré podliehajú 
odhadom spomenutým nižšie). Podrobnejší popis takýchto posúdení je uvedený v príslušných 
poznámkach, avšak najdôležitejšie z nich zahŕňajú: 

Rezervy na výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia 
Predpisy, obzvlášť legislatíva o ochrane životného prostredia, neupresňuje rozsah potrebných 
sanačných prác ani typ technológie, ktorá má byť použitá. Vedenie sa pri určovaní výšky rezervy na 
výdavky spojené s ochranou životného prostredia spolieha na skúsenosti z minulosti a svoju vlastnú 
interpretáciu príslušnej legislatívy. 
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Výsledky niektorých súdnych sporov a správnych konaní 

Skupina je účastníkom niekoľkých súdnych konaní a občianskoprávnych sporov vzniknutých počas 
bežnej činnosti Skupiny. Vedenie sa ohľadom výsledku týchto konaní spolieha na vlastný úsudok a na 
pravidelnej báze vytvára rezervy. 

Zdroje neistoty pri odhadoch 
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS si vyžaduje použitie odhadov a predpokladov, ktoré 
majú dopad na čiastky vykazované v účtovnej závierke a v poznámkach k účtovnej závierke. Hoci 
tieto odhady sú založené na najlepšom poznaní aktuálnych udalostí a postupov, skutočné výsledky sa 
môžu od týchto odhadov líšiť.  

Vyčíslenie a načasovanie environmentálnych záväzkov 

Vedenie Skupiny uskutočňuje odhady budúcich peňažných tokov súvisiacich s environmentálnymi 
záväzkami a záväzkami z vyradenia majetku z prevádzky pomocou porovnávania cien, použitím 
analógií s podobnými aktivitami v minulosti a inými odhadmi. Načasovanie týchto peňažných tokov 
zároveň odzrkadľuje súčasné priority vedenia, technologické zabezpečenie a neodkladnosť týchto 
povinností. Účtovná hodnota týchto záväzkov vo výške 50 000,- EUR k 31. decembru 2014 , resp.               
3 040,- EUR k 31. decembru 2013 následne podlieha riziku neistoty (poznámka 15). 

Zníženie hodnoty dlhodobého majetku 

Na výpočet zníženia hodnoty je nutné uskutočniť odhad úžitkovej hodnoty jednotky generujúcej 
peňažné prostriedky. Takáto hodnota sa určí na základe diskontovaných odhadovaných peňažných 
tokov. Najvýznamnejšími premennými pri stanovení peňažných tokov sú diskontná sadzba, 
zostatková hodnota a obdobie, na ktoré sa vykonávajú projekcie peňažných tokov. Rovnako dôležité 
sú aj predpoklady a odhady peňažných príjmov a výdavkov. Na základe vyhodnotenia súčasného 
využívania majetku a očakávaných budúcich výnosov spoločnosť predpokladá, že nedošlo 
k významnému zníženiu hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení. Vedenie  predpokladá, že 
úroveň výroby a tržieb bude zachovaná počas celého obdobia ekonomickej životnosti  budov, 
stavieb, strojov a zariadení. Úpravy z titulu zníženia hodnoty majetku preto možno budú potrebné 
v budúcnosti, ak by došlo k výraznému  zníženiu  úrovne likvidácie odpadu spaľovaním  a tržieb.  
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 2        Dlhodobý nehmotný majetok 

  

Ostatný 
nehmotný 

 Goodwill softvér majetok   Spolu 

  EUR EUR EUR EUR 

Stav k 1. januáru 2013 

Obstarávacia cena 1 117 989 125 565 0 1 243 554 
Oprávky a zníženie hodnoty -431 238 -118 352 -549 590 
Účtovná hodnota 686 751 7 213 0 693 964 

Rok končiaci 31.decembra 
2013 
Počiatočná účtovná hodnota 686 751 7 213 0 693 964 
prírastky 0 
odpisy -159 710 -2 221 -161 931 
zníženie hodnoty 0 
úbytky 0 

Konečná účtovná hodnota 527 041 4 992 0 532 033 

Stav k 31. decembru 2013 
Obstarávacia cena 1 117 989 125 565 0 1 243 554 
Oprávky a zníženie hodnoty -590 948 -120 573 0 -711 521 
Účtovná hodnota 527 041 4 992 0 532 033 

Rok končiaci 31. decembra 
2014 
Počiatočná účtovná hodnota 527 041 4 992 0 532 033 
prírastky 0 8 579 0 8 579 
odpisy -159 712 -2 994 -162 706 
Oprávky a zníženie hodnoty 0 
úbytky 0 
Konečná účtovná hodnota 367 329 10 577 0 377 906 

Stav k 31. decembru 2014 
Obstarávacia cena 1 117 989 134 144 0 1 252 133 
Oprávky a zníženie hodnoty -750 660 -123 567 0 -874 227 
Konečná účtovná hodnota 367 329 10 577 0 377 906 

 

Goodwill vznikol pri akvizícii spoločnosti REMKO Servis, s. r. o.  v roku 2010 vo výške 782 687- 
EUR a v roku 2011vo výške 335 302,- EUR (navýšenie podielu do výšky 100%)  následne po 
previerke spätne získateľnej hodnoty príslušnej jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky sa 
účtovná hodnota goodwillu znížila v roku 2014 na 367 329,- EUR (2013: 527 041,- EUR). Zníženie 
hodnoty bolo zúčtované do nákladov. 

Skupina nemá žiadny nehmotný majetok s neurčitou dobou životnosti.  
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3 Dlhodobý hmotný majetok 

Pozemky, 
 

Ostatný 
  budovy Stroje hmotný Nedokončené 

 
a stavby 

a 
zariadenia majetok investície Spolu 

  EUR EUR EUR EUR EUR 

Stav k 1. januáru 2013 

Obstarávacia cena 11 212 887 20 777 375 974 566 15 572 616 48 537 444 

Oprávky a zníženie hodnoty -2 961 916 -15 575 599 -508 098 0 -19 045 613 

Účtovná hodnota 8 250 971 5 201 776 466 468 15 572 616 29 491 831 

Rok končiaci 31.decembra 2013 

Počiatočná účtovná hodnota 8 250 971 5 201 776 466 468 15 572 616 29 491 831 

prírastky 3 335 901 26 514 342 40 038 268 69 888 511 

odpisy -338 039 -1 665 477 -137 309 -2 140 825 

zníženie hodnoty 0 

úbytky 1 375 -587 061 -1 282 -55 075 150 -55 662 118 

dopad kurzových rozdielov 0 

predaj dcérskych spoločností 0 

Konečná účtovná hodnota 11 250 208 29 463 580 327 877 535 734 41 577 399 

Stav k 31. decembru 2013 

Obstarávacia cena 14 547 413 46 704 656 973 284 535 734 62 761 087 

Oprávky a zníženie hodnoty -3 298 580 -16 654 015 -645 407 0 -20 598 002 

Účtovná hodnota 11 248 833 30 050 641 327 877 535 734 42 163 085 

Rok končiaci 31. decembra 2014 

Počiatočná účtovná hodnota 11 248 833 30 050 641 327 877 535 734 42 163 085 

prírastky 135 620 1 438 120 1 848 470 3 422 210 

odpisy -479 919 -3 539 669 -138 572 -4 158 160 

úbytky 23 848 232 352 1 695 826 1 952 026 

Konečná účtovná hodnota 10 880 686 27 716 740 189 305 688 378 39 475 109 

Stav k 31. decembru 2014 

Obstarávacia cena 14 659 185 47 910 424 973 284 688 378 64 231 271 

Oprávky a zníženie hodnoty -3 778 499 -20 193 684 -783 979 0 -24 756 162 

Konečná účtovná hodnota 10 880 686 27 716 740 189 305 688 378 39 475 109 

 
Odpisy vo výške 4 158 160,- EUR (2013: 2 140 825,- EUR) boli zúčtované na ťarchu nákladov  do 
prevádzkového výsledku.  Z previerky nevyplynula potreba úprav zostatkových hodnôt majetku.  
 
 
 
Štátne dotácie 
Dlhodobý hmotný majetok zahŕňa majetok s účtovnou hodnotou 433 192 EUR (2013: 534 995,- EUR) 
, ktorý bol financovaný zo štátneho rozpočtu (poznámka 16)  predstavujú  investície, ktoré sa v 
súčasnosti používajú na podnikateľské účely. 
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4       Investície v konsolidovaných spoločnostiach a pridružených  podnikoch 
Dcérske spoločnosti  

Krajina 

Obchodné meno 
registráci

e 
Rozsah 
činnosti Majetková účasť 

      2014               2013 

REMKO Sirník 
s.r.o.  Slovensko 

nakladanie s 
odpadmi 

100%              
100%  

Pridružený podnik 
EAST PAPER, 
spol. s r. o. Košice Slovensko 

nakladanie s 
odpadmi 49%               49%  

 
 
5         Ostatné dlhodobé aktíva 

2014 2013 
  EUR EUR 
Dlhodobé pohľadávky 0 
Ostatné dlhodobé finančné aktíva 0 0 
Preddavky na nedokončené investície 0 
Ostatné dlhodobé preddavky 
Ostatné dlhodobé nefinančné aktíva 0 0 

Ostatné dlhodobé aktíva spolu 0 0 

2014 2013 
  EUR EUR 
Ostatné dlhodobé finančné aktíva 
Opravná  položka k ostatný dlhodobým finanč. aktívam 
Dlhodobé finančné aktíva spolu 0 0 

Vývoj opravnej položky k ostatným dlhodobým aktívam: 
2014 2013 

  EUR EUR 
Stav k 1.januáru 
Použitie z titulu odpisu 
Obstaranie (predaj) dcérskych spoločností 
Stav k 31. decembru 2014 0 0 
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6        Zásoby  
Obstarávacia  Obstarávacia  

hodnota,resp.čistá hodnota,resp.čistá 

realizovateľná  realizovateľná  

Obstarávacia hodnota(ktorá je Obstarávacia hodnota(ktorá je 

cena nižšia) cena nižšia) 

2014 2014 2013 2013 

  EUR EUR EUR EUR 

Materiál 394 388 324 853 365 109 310 486 

Nedokončená výroba a polotovary 

Výrobky 

Zvieratá 50 50 50 50 

Tovar 352 352 367 367 

Poskytnuté preddavky na zásoby 

Zásoby spolu 394 790 325 255 365 526 310 903 

Hodnota vytvorených opravných položiek k zásobám za Skupinu k 31. 12. 2014  bola 69 535 EUR 
(2013: 54 623,- EUR) .    

7         Pohľadávky z obchodného styku 
2014 2013 

  EUR EUR 

Pohľadávky z obchodného styku 4 335 724 3 331 252 

Opravná položka k pochybným pohľadávkam -104 834 -99 659 

Pohľadávky z obchodného styku spolu 4 230 890 3 231 593 

Vývoj opravnej položky k pochybným pohľadávkam z obchodného styku:  
2014 2013 

  EUR EUR 

Stav k 1.januáru 99 659 128 697 
Tvorba 5 175 28 819 
Zrušenie  -57 857 
Použitie z titulu odpisu 
Obstaranie (predaj) dcérskych spoločnosti 
Kurzové rozdiely 
Stav k 31.decembru 2014 104 834 99 659 
 
Opravná položka k pohľadávkam z obchodného styku bola vytvorená k pohľadávkam po lehote 
splatnosti voči dlžníkom v konkurznom konaní a vyrovnávacom konaní, na sporné pohľadávky voči 
dlžníkom, s ktorými vedie spor o ich zaplatenie v závislosti od individuálneho posúdenia rizika danej 
pohľadávky vo výške 104 834 EUR (2013: 99 659,- EUR).    
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8       Ostatné obežné aktíva 
 

2014 2013 
  EUR EUR 

Dhlodobé pôžičky poskytnuté 
spoločnosťou 
Krátkodobé pôžičky poskytnuté 
spoločnosťou 
Ostatné 
Ostatné  obežné finančné aktíva 0 0 

Daňové pohľadávky 86 431 1 158 207 
Ostatné pohľadávky 16 624 161 601 
Náklady budúcich období 43 883 43 182 
Príjmy budúcich období 
Ostatné obežné nefinančné aktíva 146 938 1 362 990 

Spolu ostatné obežné aktíva 146 938 1 362 990 

2014 2013 
  EUR EUR 
Ostatné obežné finančné aktíva 
Opravná položka k 
ostat.obež.finan.aktívam 
Spolu 0 0 
 
 
9        Peniaze a peňažné ekvivalenty 

2014 2013 2012 
  EUR EUR EUR 

Peniaze v hotovosti 8 459 12 636 14 213 
Účty v bankách 2 800 957 2 111 122 1 262 269 
Krátkodobý finančný majetok 
Obstarávaný krátkodobý 
fin.majetok 
Spolu 2 809 416 2 123 758 1 276 482 

 
Peňažnými prostriedkami a peňažnými ekvivalentmi sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných 
hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu 
peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma 
bankovými účtami.  
 
 
Hlavnými finančnými aktívami skupiny sú zostatky na bankových účtoch a pokladničná hotovosť, pohľadávky 
z obchodného styku a ostatné pohľadávky a investície.   
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10   Základné imanie 

Upísané základné imanie Spoločnosti pozostáva z 12 650 kusov kmeňových listinných akcií (31. 
december 2013: 12 650 kusov v nominálnej hodnote 1328 EUR na akciu) v nominálnej hodnote 
1 328  EUR na akciu. V priebehu roka 2014 sa výška základného imania ani nominálna hodnota 
akcii nemenila.  

11 Rezervy 

Zákonný rezervný fond vo výške 635 389 EUR (2013: 548 557,- EUR), ktorý je zriadený v súlade so 
slovenskou legislatívou na krytie potenciálnych budúcich strát a nerozdeľuje sa. 
Spoločnosť vykazuje kapitálové fondy v hodnote  67 727 EUR v položke oceňovacie rozdiely  z kapitálových 
účastín, vzniknuté pri obstaraní finančnej investície (pridružený podnik) nepeňažným vkladom dlhodobého 
majetku, ktorý bol pri obstaraní vykázaný v hodnote podľa znaleckého posudku. 
 
 

Rezervy    
 
Spoločnosť tvorí rezervy v súlade so slovenskou legislatívou na mzdy za nevyčerpané dovolenky, 
prémie a k tomu prislúchajúce sociálne zabezpečenie a rezervy na neukončené súdne spory. 
Ostatné rezervy 

2014 2013 2012 
  EUR EUR EUR 

rezerva na dovolenky, prémie vrátane soc.  
zabezpečenie 181 302 178 377 216 067 
rezerva na prebiehajúce súdne spory, riziká a straty 5 600 12 400 10 000 
ostatné  rezervy 902 291 1 134 023 1 203 877 

Spolu dlhodobé a krátkodobé rezervy 1 089 193 1 324 800 1 429 944 
 

 

Dividendy 
Dividendy za rok 2013 schválené akcionármi na  valnom zhromaždení 18. 6. 2014 predstavovali       
817 618,-EUR, ktoré akcionári rozhodli ponechať na nerozdelenom zisku minulých období.  Do 
dátumu zostavenia tejto konsolidovanej účtovnej závierky neboli  schválené   dividendy za rok 2014  
vo výške  959 333,- EUR (rok 2013: 817 618,- EUR), čo predstavuje 75,84 EUR na jednu akciu 
(2013:  64,63 EUR na jednu akciu). 
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12     Dlhodobé úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov 

Názov položky   Mena   Úrok p.a.      v %   
Dátum 

splatnosti 

Suma 
istiny     v 
príslušnej 

mene           
k 

31.12.2014 

Suma 
istiny      v 
príslušnej 

mene                
k 

31.12.2013 
A   b   c   d e f 

Dlhodobé bankové úvery 

VUB TERM 1 EUR 
3M Euribor + 

marža 03/2024 17 062 000 16 106 000 

VUB TERM 2 EUR 
3M Euribor + 

marža 09/2015 0 124 465 

Zaručený bankový úver EUR 

Bankový úver EUR 148 124 253 724 

Dlhodobé úvery bez 
krátkodobej časti                   

dlhodobých úverov spolu             17 210 124 16 484 189 

                  

Krátkodobé bankové úvery                 

VUB TERM 1 EUR 
3M Euribor + 

marža 3/2024 2 244 000 2 244 000 

124 465 165 953 

    

    

Zaručený bankový úver  TB   EUR 2,011       105 600 105 600 

                  

Krátkodobá časť 
dlhodobých úverov             2 474 065 2 515 553 

 

Na zabezpečenie úveru bolo zriadené záložné právo v prospech veriteľa na  nehnuteľný  a hnuteľný 
majetok Spoločnosti v prospech banky VUB.  V septembri 2011 bola podpísaná zmluva o financovaní 
s VÚB a.s. vo výške 27 400 000,- EUR na Projekt energetického zhodnotenia  odpadu pre mesto Košice – 
„Modernizácia spaľovne“ vo výške 23 000 000,- EUR. Úrok 3M Euribor + 2,35 %. Začiatok splácania 
31.3.2014 – splatnosť 23.9.2016 s opciou predlženia lehoty splatnosti, a úver vo výške 900 000,- EUR na 
platenie úverov DEXIA banke – zostatok úveru 622 323 EUR, splatený 01/2012,  úrok 3M Euribor + 
1,90 %. Začiatok splácania 31.3.2012 – splatnosť 23. 9. 2015.    
 
 
 
 
 
 
 
14        Dlhodobé záväzky 

2014 2013 
  EUR EUR 

Záväzky zo sociálneho fondu 28 485 27 343 
Ostatné dlhodobé záväzky 905 641 1 478 654 
Odložený daňový záväzok 480 815 414 493 

Spolu dlhodobé záväzky 1 414 941 1 920 490 
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Prehľad o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu 
  2014 2013 
K 1. januáru 27 343 19 201 
Zákonná tvorba na ťarchu nákladov 47 610 52 987 
Ostatná tvorba 
Čerpanie 46 468 44 845 
K 31. decembru 28 485 27 343 

Ostatné dlhodobé záväzky 
  2014 2013 
Záväzky z finančného lízingu 
Splatné do 1 roka 387 554 343 840 
Splatné od 1 - 5 rokov 521 305 545 463 
Súčasná hodnota lízingových záväzkov 908 859 889 303 

Mínus suma splatná do 12 mesiacov 
zahrnutá v krátkodobých záväzkoch -387 554 -343 840 
Suma splatná nad jeden rok 521 305 545 463 

 
Skupina obstaráva prostredníctvom finančného lízingu 1 100 l  kontajnery a  dopravné prostriedky. 
Priemerná doba trvania lízingu je 3 – 4 rokov. Záväzky z finančného lízingu sú založené prenajatým 
majetkom.  
Odložené dane 
Spoločnosť  účtovala  o odloženej daňovej pohľadávke, vo výške 23 963,- EUR (v roku 2013:  
45 289,- EUR ).   Z hodnoty odloženého daňového záväzku čiastka 504 273,- EUR (rok 2013:  459 
363,- EUR)   predstavuje daňový záväzok vykázaný v súlade so slovenskou právnou úpravou.  
 
 
15      Krátkodobé záväzky 

2014 2013 
  EUR EUR 
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 358 975 6 924 979 
Nevyfakturované dodávky 238 796 51 102 
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 597 771 6 976 081 

Ostatné záväzky voči pers. prepojeným osobám 8 547 
Záväzky voči zamestnancom 232 215 248 739 
Záväzky so sociálneho zabezpečenia 154 018 159 156 
Daňové záväzky 236 259 37 861 
Ostatné záväzky 410 478 368 490 
výdavky budúcich období 200 279 256 299 
Výnosy budúcich období 48 856 101 804 
Ostatné krátkodobé záväzky 1 282 105 1 180 896 
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Spolu krátkodobé záväzky okrem krátkodobých 
úverov a krátkodobých rezerv  4 879 876 8 156 977 

Ostatné krátkodobé záväzky pozostávajú : 
2014 2013 
EUR EUR 

  
Výnosy budúcich období 433 192 534 995 
Výnosy budúcich období - krátkodobá časť 48 856 101 804 

Výnosy budúcich období bez krátkodobej časti 384 336 433 191 
Výnosy budúcich období  krátkodobá časť 48 856 101 804 

Výnosy budúcich období 433 192 534 995 
 
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky zahŕňajú najmä neuhradené sumy za nákupy spojené 
s obchodnou činnosťou a priebežné náklady.  
 
 
16      Štátne dotácie  ostatné dlhodobé záväzky 
 

2014 2013 
EUR EUR 

  
Výnosy budúcich období 433 192 534 995 
Výnosy budúcich období - krátkodobá časť 48 856 101 804 

Výnosy budúcich období bez krátkodobej časti 384 336 433 191 

Výnosy budúcich období  krátkodobá časť 48 856 101 804 

Výnosy budúcich období 433 192 534 995 
 

 
Výnosy budúcich období predstavujú najmä poskytnuté investičné dotácie. Tieto poskytnuté dotácie 
na obstaranie stavieb, strojov a zariadení sa rozpúšťajú do výnosov počas doby životnosti súvisiaceho 
majetku a na konci roka sa dorovnávajú do výšky daňových odpisov. Výška investičných dotácií 
vykázaná ako výnos v zisku  za rok končiaci 31. decembra 2014 bola 127 322,- EUR    (2013:  122 
467,- EUR).     
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17      Predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru 
 

2 014 2013 
  EUR EUR 

Tržby za predaj tepla 54 731 625 966 
Tržby za predaj elektriny 1 725 211 0 
Tržby za tovar 2 656 2 182 
Tržby za predané služby 14 579 234 14 498 314 
Aktivácia 1 836 082 1 048 711 

Tržby z predaja tovaru a služieb celkom 18 197 914 16 175 173 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
18      Spotrebovaný materiál a služby 
 

2 014 2013 
  EUR EUR 

Spotreba materiálu a energií a predaj tovaru 5 299 798 3 906 527 
Služby 2 985 190 3 565 491 

Spotrebovaný materiál a služby, celkom 8 284 988 7 472 018 
 
 
Služby 2014 2013 
  EUR EUR 

Náklady na prepravné služby 129 736 138 887 
Náklady na opravy a údržbu 720 709 1 509 078 
zneškodnenie odpadu 681 618 803 724 
Sprostredkovateľské, právne, poradenské služby 204 148 111 099 
Reklama, inzercia 69 129 114 790 
Upratovacie práce, zber a odvoz odpadu 446 018 545 481 
Ostatné služby 733 833 342 432 
Služby spolu 2 985 190 3 565 491 
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19     Osobné náklady 
2014 2013 

  EUR EUR 

Mzdové náklady 3 549 334 3 523 321 
Odmeny členom orgánov spoločnosti 90 360 90 360 
Sociálne zabezpečenie 1 315 095 1 304 196 
Sociálne náklady 359 059 285 833 

Ostatné osobné náklady spolu 5 313 848 5 203 710 
 
 
20      Ostatné prevádzkové výnosy  a  náklady 

2014 2013 
  EUR EUR 

Tržby z predaja hmotného a nehmotného majetku, materiálu 118 257 140 288 
Ostatné výnosy z hospod.činnosti 2 695 992 1 037 882 

Ostatné prevádzkové výnosy spolu 2 814 249 1 178 170 

Ostatné prevádzkové náklady 
2014 2013 

  EUR EUR 

Zostat.cena z predaja hmot.a nehmot. majetku, materiálu 111 061 127 031 
Ostatné náklady na  hospod.činnosti 493 762 369 642 

Ostatné prevádzkové náklady spolu 604 823 496 673 
 
21        Finančné výnosy a náklady 

2 014 2 013 
  EUR EUR 

Výnosové úroky 2 060 4 081 
Kurzové zisky 0 0 
Zisk z precenenia FI metódou vlastného imania 

Finančné výnosy spolu 2 060 4 081 

Čisté kurzové straty 1 6 
Úrokové náklady z úverov a pôžičiek 838 412 623 162 
Ostatné finančné náklady 40 657 111 947 
Náklady na derivátové operácie 58 356 
Finančné náklady spolu 937 426 735 115 
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22      Daň z príjmov 

 
Daň z príjmov 

Daň z príjmov vykázaná v tejto konsolidovanej účtovnej závierke za roky 
končiace 
31. decembra 2014 a 2013 zahŕňa nasledovné komponenty:  

2 014 2 013 
  EUR EUR 

Splatná daň z príjmov 252 024 327 747 
Odložená daň z príjmov 66 321 82 902 
Náklady na daň z príjmov spolu 318 345 410 649 

Na zdaniteľný zisk Skupiny sa v rokoch 2014 uplatňovala 22% sadzba dane z príjmov právnických 
osôb, v roku 2013 sa uplatňovala 23% sadzba dane z príjmov právnických osôb. Splatná daň Skupiny 
sa vypočítava zo zdaniteľného štatutárneho zisku jednotlivých spoločností tvoriacich Skupinu.  
 
 
23       Zisk na akciu 

Základný zisk na akciu sa vypočítava ako podiel čistého zisku za účtovné obdobie pripadajúceho na 
kmeňových akcionárov (čistý zisk za účtovné obdobie mínus dividendy z prioritných akcií) a 
váženého priemerného počtu kmeňových akcií vydaných počas roka. 

Spoločnosť nemá žiadne potenciálne kmeňové akcie, a preto zredukovaný zisk na akciu je rovnaký 
ako základný zisk na akciu. 
Spoločnosť v roku 2014 nemenila nominálnu hodnotu akcii ani ich počet. V roku 2012 vydala nové 
akcie 12 650 ks v nominálnej hodnote 1 328 EUR a umorila 50 600 ks akcii v nominálnej hodnote 
331,93 EUR (platné do roku 2011). 

Čistý zisk Váž.priem. Zisk na  

  EUR počet akcii 
akciu v 

EUR 
        
Základný zisk na akciu 2013 761 680 12 650 60,21 

Základný zisk na akciu 2014 987 176 12 650 78,04 
 
24      Finančné nástroje 

Finančným nástrojom je hotovosť, kapitálový nástroj inej účtovnej jednotky, akákoľvek dohoda 
oprávňujúca získať alebo zaväzujúca poskytnúť hotovosť alebo iné finančné aktívum alebo 
akákoľvek dohoda oprávňujúca alebo zaväzujúca zámenu finančných aktív a záväzkov. 

Reálna hodnota úverov, pohľadávok a finančných záväzkov ocenených v zostatkovej hodnote sa z 
dôvodu ich krátkej splatnosti, resp. viazanosti na variabilné úrokové miery, významne nelíši od ich 
účtovnej hodnoty. 
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25       Podmienené záväzky 

Skupina má záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe 
Najatý a prenajatý majetok 

 

- Spoločnosť má v nájme nehnuteľnosti (nebytové priestory) v Prešove od 1.7.2009. 
- Spoločnosť mala v nájme nehnuteľnosti (nebytové priestory) v Košiciach, Kováčska 40, od 5.1.2010 do 
18.11.2014 
 
- Spoločnosť prenajíma časť sociálno-prevádzkovej budovy na Rastislavovej 98 v Košiciach na 
prevádzkové účely tretej osobe. Ročné výnosy z nájomného sú  21 701 EUR. Nájomná zmluva je 
uzatvorená na dobu neurčitú s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Prenajatú časť sociálno-prevádzkovej 
budovy má vykázanú v súvahe ako dlhodobý hmotný majetok.  
- Spoločnosť prenajíma kanceláriu administratívnej budovy na Rastislavovej 98 v Košiciach ako sídlo 
spoločnosti East-Paper spol. s.r.o., v ktorej má 49% podiel. Ročné výnosy z nájomného sú 588 EUR. 
 
- Od októbra 2006 prenajímala spoločnosť aj priestory dielne tretej osobe. Výnosy z tohto prenájmu boli 
v roku 2014 
-  17 767 EUR. Prenájom dielne skončil 6.6.2014. 
 
- Spoločnosť prenajíma časť areálu Pri bitúnku č. 11 v Košiciach tretím osobám na prevádzkové účely. 
Ročné výnosy z nájomného sú 78 758 EUR. Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú s 1-
mesačnou výpovednou lehotou. Prenajatú časť areálu má vykázanú v súvahe ako dlhodobý hmotný 
majetok. 
 
- Spoločnosť prenajíma priestor v objekte Kokšov-Bakša na prevádzkovanie bufetu. Výnosy z toho 
prenájmu sú 219 EUR. 

     
- Prenájom Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi v katastri obce Sirník Združeniu obcí pre 

separovaný zber Zemplín, n.o.  

  

- Záruky 
 

Spoločnosť KOSIT a.s. je ručiteľom pri splátkovom úvere Remko Sirník, s.r.o., táto Dohoda o ručení bolo 
podpísaná s Tatra banka a.s. 27.10.2010. 

- Majetok, na ktorom je zriadené záložné právo 

- V súvislosti s dlhodobými bankovými úvermi a kontokorentným úverom  bolo k 31. decembru 
2014 zriadené záložné právo na majetok v zostatkovej hodnote  37 623 086,- EUR (31. december 
2013: 40 325 226,- EUR) (poznámka 3, 14). 

Na zabezpečenie úveru bolo zriadené záložné právo v prospech veriteľa na  nehnuteľný majetok 
Skupiny,  nachádzajúci sa v k.ú. Košice – Juh  LV č. 13643 a k.ú. Krásna, LV č. 3451, LV 737  
k.u.Sirník. 
 
 

- Záležitosti súvisiace so životným prostredím 

Vedenie spoločnosti je presvedčené, že Spoločnosť spĺňa príslušné platné legislatívne predpisy 
a normy vo všetkých aspektoch. Neočakáva sa, že Spoločnosti vznikne v budúcnosti povinnosť 
zaplatiť významné pokuty súvisiace so životným prostredím.  
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- Investičné výdavky   

Spoločnosť pripravila investičný plán na rok 2014-2015 vo výške 5 mil. EUR.  Investície v roku 
2014 - 2015 sa týkajú hlavne modernizácie Spaľovne, predovšetkým kotla K1 a výstavbu 
horúcovodu na dodávku tepla do centrálnej vykurovacej sústavy.    

 

26      Štruktúra akcionárov 

Štruktúra akcionárov do 18.11.2014 podiel na základom imaní 
podiel na 
ZI 

  EUR   %   % 

4 ITALY  ENERGY & ENVIROMENT,S.R.L. 
Venezia Taliansko 8 764 800,00 52 52 
MESTO KOŠICE, Slovensko 5 711 728,00 34 34 
FINEST S.p.A. Pordenone Taliansko 2 322 672,00 14 14 

Spolu 16 799 200,00   100   100 

Štruktúra akcionárov od 19.11.2014 podiel na základom imaní 
podiel na 
ZI 

  EUR   %   % 

Wood Waste  Management Limited,  
20 Cannon Toad SVR 9039, Santa Venera Masltská 
republika 11 087 472,00 66 66 
MESTO KOŠICE, Slovensko 5 711 728,00 34 34 

Spolu 16 799 200,00   100   100 

 

 

Spoločnosť v roku 2014 zmenila štruktúru  akcionárov. Akcie odkúpila spoločnosť Wood Waste 
Management Limited k 19. 11. 2014. Zmena akcionárov prevedená  v stredisku cenných papierov.  

  

27     Vykazovanie podľa segmentov 

Skupina operuje v  ekonomickom prostredí Slovenskej republiky.  

 

28      Transakcie so spriaznenými osobami 

Transakcie spoločnosti s dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú jej spriaznenými osobami, sa pri 
konsolidácii eliminovali a v týchto poznámkach sa neuvádzajú. V ďalšom texte sa uvádzajú  
informácie o transakciách skupiny s ostatnými spriaznenými osobami.  
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Obchodné transakcie 
V priebehu roka spoločnosti v rámci skupiny uskutočnili tieto obchodné transakcie so spriaznenými 
osobami, ktoré neboli pri konsolidácii eliminované:  
 
Predaj služieb 2014 2013 
  EUR EUR 

Zbez a odvoz odpadu 5 432 492 5 275 132 
Čistota - letná a zimná údržba 1 575 129 2 526 395 
Zneškodnenie odpadu spálením 4 338 402 4 479 283 
Spolu: 11 346 023 12 280 810 

Nákup služieb 2014 2013 
  EUR EUR 

Služby  400 538 261 477 

Nákup investícií 2014 2013 
  EUR EUR 

DHM 0 0 

Pohľadávky a záväzky z transakcií so spriaznenými 
osobami 

2014 2013 
  EUR EUR 

Pohľadávky z obchodného vzťahu 2 395 047 2 329 298 

Záväzky z obchodného vzťahu 16 686   
 
Transakcie medzi skupinou a spriaznenými osobami sa uskutočňujú za obvyklých trhových 
podmienok a obvyklé ceny.  
 

29     Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

Dňa 23.februára 2015  vypukol  požiar v areáli Spaľovne odpadov spoločnosti KOSIT a.s. na 
zariadení turbogenerátora určenom na výrobu elektrickej energie.  Podľa vyjadrenia Spoločnosti  
neunikli znečisťujúce látky do životného prostredia. Výšku škôd zatiaľ nie je možné určiť. 
Spoločnosť očakáva, že náklady na opätovné spustenie turbogenerátora budú cca 1 mil EUR.  Príčiny 
požiaru sú vo fáze vyšetrovania. Spoločnosť má poistný majetok v spoločnosti Allianz a.s.  Napriek 
tejto udalosti naďalej prebieha proces zhodnocovania komunálneho odpadu na spaľovacej linke K1. 
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30         Schválenie  konsolidovanej  účtovnej  závierky 
 
 
Konsolidovanú účtovnú závierku na stranách 2 až 39 podpísal v mene predstavenstva  spoločnosti 
KOSIT  a.s.,   p. Ľubomír Šoltýs  predseda predstavenstva  
 
 
 

2. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 
 
 
E. PRÍLOHY 
 

1. Individuálna účtovná závierka spoločnosti KOSIT a.s. zostavená  k 31.decembru 
2014 

2. Stanovisko dozornej rady 
 

 
 
V Košiciach, 16.3.2015 
 
 
 
 

 
                       Ľubomír Šoltýs                                                          
                                                                                                    predseda predstavenstva 




