
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za polrok: 2013 IČO:

Účtovné obdobie: od: 1.1.2013 do: 30.6.2013

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec

Kontaktná osoba:

Tel.: smerové číslo 038 číslo:

Fax: smerové číslo 038 číslo:

E-mail:

Webové sídlo:

Dátum vzniku:

Predmet podnikania:

astruharova@vipo.sk

výskum a vývoj, výroba lepidiel, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, skúšobníctvo

2 203 472,00

www.vipo.sk

Zakladateľ:

Oznámenie spôsobu zverejnenia 
polročnej finančnej správy                 
§ 47 ods. 4 zákona o burze

Hospodárske noviny

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Základné imanie (v EUR):

Dátum zverejnenia

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 
informačného systému, v ktorej bola polročná finančná 
správa zverejnená 

www.vipo.sk

9.9.2013

Partizánske

Ing. Anna Struhárová

7492697

Časť 1.- Identifikácia emitenta

1.4.1992

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
v zmysle zákona o burze cenných papierov

31409911

akciová spoločnosť

7496055

POLROČNÁ SPRÁVA

VIPO a.s.

gen. Svobodu 1069/4
958 01



alebo

nie

Dátum auditu:

Príloha č. 5 (P5Poznámky)Poznámky priebežnej účtovnej závierky

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom (u polročnej správy nie je povinnosť)  (áno/nie)

(§ 35 ods. 11 zákona o burze)  Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie !

Priebežná  účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Časť 2. Účtovná závierka

Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej 
závierky podľa IAS/IFRS

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky 
podľa IAS/IFRS

Priebežná účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy)

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)Účtovná závierka-základné údaje

Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a
tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá
nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve,
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.

Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

UPOZORNENIE                                                                 
Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRSV zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom 
Vyhlasujeme, že polročná finančná správa nebola overená audítorom

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)Výkaz ziskov  a strát priebežnej účtovnej závierky              
BO: 30.6.  PO: 30.6.

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva                      
BO: 30.6.  PO: 31.12.

Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Priebežná  účtovná závierka podľa SAS

Poznámky podľa IAS/IFRS

V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny
obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

CASH-FLOW-Priama metóda                                               
BO: 30.6.  PO: 30.6.
CASH-FLOW-Nepriama metóda                                    BO: 
30.6.  PO: 30.6.

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva                       
BO: 30.6.  PO: 31.12.



§ 35 ods. 3 zákona o burze
nie

Priebežná  konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú 
závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia. 

Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS

Podnikateľský plán na rok 2013 je zabezpečený podpísanými kontraktmi na úrovni predstavujúcej takmer 100 % z plánovanej ročnej hodnoty. Za I. polrok boli splnené plánované 
ukazovatele hospodárskej činnosti a je reálny predpoklad ich splnenia aj v celoročnom meradle. Rizikom podnikateľského plánu je prípadná politická a  finančná nestabilita 
Bieloruska ako krajiny nášho významného odberateľa - spoločnosti Belshina. Významným rizikom v Odbore chemickeho výskumu z výroby je problemový vývoj u hlavného zákazníka - 
nemeckej spoločnosti Planatol Adhesive GmbH. VIPO a.s. má v rámci integrovaného manažerského systému zahrňujúceho plnenie normy ISO 14001 stanovené ukazovatele 
environmentálneho správania sa organizácie. V sledovanom období sa nevyskytli žiadne environmentálne udalosti.  Na základe aktuálnej situácie a odborného odhadu vývoja u 
existujúcich a potenciálnych zákazníkov a získaných projektov na aplikovaný výskum je reálny predpoklad splnenia plánovaného hospodárskeho výsledku za rok 2013. Obchodné 
oddelenia spoločnosti už pracujú na vecnom zabezpečení I. polroku 2014. V súvislosti s možným posilnením výmenného kurzu EUR voči USD je reálny predpoklad zhoršenia cenovej 
konkurencieshopnosti spoločnosti voči americkej konkurencii.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Časť 3. Priebežná správa 

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku  (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)



Poznámky: 

V I. polroku 2013 boli podpísané  kontrakty v hodnote  32.400,- € s Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov, ktorá je spriaznenou osobou a vlastní 24,84 % akcií VIPO a.s.

Zmena v týchto obchodoch nenastali.

Forma tu uvedeného vypracovania polročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a polročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie polročnej 
správy. Polročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 35 zákona č. 429/2002 Z.z.  o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). Emitent 
pred vypracovaním polročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná 
účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a 
spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje 
verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka za I. polrok 2013 pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho 
výsledku VIPO a.s. a že priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa § 35, ods. 9 zákona o burze. Zároveň vyhlasujeme, že polročná finančná správa nebola overená 
audítorom.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ing. Peter Duchovič, podpredseda redstavenstva     Ing. Leopold Duchovič, CSc., člen predstavenstva

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe č. 12
(P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným názvom
z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Polročná_správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail
tak, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými 
osobami.

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta 
počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia

Získanie objednávok na dodávku strojných liniek od spoločnosti Continental AG Hannover pre svoje závody v Čechách a na Slovensku.

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v 
tomto období

Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to



k    (v  celých eurách)30.6.2013

Základné údaje k priebežnej účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
( INDIVIDUÁLNA )

 Schválená dňa:

16.8.2013

Číslo faxu:

7492697 7496055038
Číslo telefónu:

astruharova@vipo.sk

 Zostavená dňa:

Zástupca štatutárneho 
orgánu účtovnej jednotky 

alebo fyzickej osoby, ktorá 
je účtovnou jednotkou:

Smerové číslo telefónu:

Osoba  zodpovedná za 
zostavenie účtovnej závierky:

IČO:

Sídlo účtovnej jednotky,  ulica a číslo

31409911

akciová spoločnosť

VIPO a.s.
Obchodné meno  ( názov účtovnej jednotky)

Právna forma

e-mail: 

Osoba zodpovedná za 
vedenie účtovníctva:

gen. Svobodu 1069/4

958 01 Partizánske
PSČ Názov obce



Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Brutto Netto Netto

Korekcia
11 069 409 
3 819 535 
5 980 243 
3 805 255 
1 947 733 
1 186 300 
1 060 127 
1 037 837 
134 214 
126 094 
22 369 
22 369 

731 022 

3 943 409 
2 618 956 
164 118 

0 
2 090 931 
1 356 835 
1 518 251 
1 262 121 

68 
0 

170 041 

89 101 
0 

9 101 
0 

60 000 
0 

20 000 
0 

5 081 601 
14 279 
931 066 

0 
363 033 

0 
462 403 2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby

B. Obežný majetok

B.I. Zásoby súčet

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok

6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

B.I.    1. Materiál

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

4. Pôžičky účtovnej jednotke v  konsolidovanom celku

A.III.   1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

5. Základné stádo a ťažné zvieratá

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

4. Pestovateľské celky trvalých porastov

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku

       3. Oceniteľné práva

       4. Goodwill

A.II.    1. Pozemky

2. Stavby

       7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet

Spolu majetok

A. Neobežný majetok

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok sučet

A.I.  1. Aktivované náklady na vývoj

       2. Softvér

       5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

       6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

717 440 

0 

0 

363 033 325 689 

462 403 273 978

30 000 

20 000 141 281 

0 

0 

5 067 321 5 619 802 

0 

68 68 

9 101 9 101 

0 

0 

89 101 180 382 

92 071 

0 

164 118 164 118 

734 096 786 120 

170 041 14 691 

7 622 615 

2 174 988 1 976 543 

761 433 739 093 

0 

0 

22 291 29 333 

8 120 9 800 

0 

1 324 454 1 057 068 

0 

731 022 699 960 

256 130 

7 249 875 

0 

60 000 

931 066 

027

028

029

030

004

005

006

007

008

009

010

015

016

017

018

011

012

013

014

023

024

025

026

019

020

021

022

1.1.2013 - 30.6. 2013
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2012 - 31.12.2012

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva (v celých eurách)
Za obdobie od do:

Názov účtovnej jednotky: VIPO a.s.

001

Bežné účtovné obdobie

IČO:

Označ. STRANA AKTÍV Číslo 
riadku

31409911

002

003

031

032

033



0 
49 281 

0 

56 348 
0 

67 529 
0 

67 529 

1 700 366 
14 279 
924 783 
14 279 
728 635 

0 

45 673 
0 

1 275 

2 382 639 
0 

42 150 

2 340 489 

7 566 
0 

7 137 

428 

C. 1. Náklady budúcich období dlhodobé 0 

4. Príjmy budúcich období krátkodobé

Náklady budúcich období krátkodobé2.

3. Príjmy budúcich období dlhodobé

24 440 

0 

2. Účty v bankách

8. Iné pohľadávky

B.IV. Finančné účty  súčet

5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok

C. Časové rozlíšenie  súčet

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

4. Krátkodobý finančný majetok

6. Sociálne poistenie

7. Daňové pohľadávky a dotácie

4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

B.IV.  1. Peniaze

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet

5. Pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeniu

6. Iné pohľadávky

B.III.  1. Pohľadávky z obchodného styku

3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

2. Čistá hodnota zákazky

3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke

4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet

B.II.    1. Pohľadávky z obchodného styku

7. Odložená daňová pohľadávka

5. Tovar

6. Poskytnuté preddavky na zásoby

3. Výrobky

4. Zvieratá

1 830 065

063

064

0 

428 

1 275 

0 

910 504 

0 

25 848 

2 340 489 1 306 203 

0 

7 566 26 270 

0 

45 673 251 784 

0 

0 

79 

2 382 639 1 332 051 

1 430 384 

0 

728 635 1 820 535 

67 529 67 529 

1 686 087 3 502 782 

67 529 

0 

0 

56 348 20 689 

0 

0 

0 

49 281 97 084 

0 

462 403 273 978 

057

058

059

060

053

054

055

056

061

062

67 529 

42 150 

049

050

051

052

048

039

041

042

043

044

034

045

046

047

035

036

037

038

7 137 

2. Čistá hodnota zákazky 040



Označ. STRANA PASÍV Číslo 
riadku Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
Spolu vlastné imanie a záväzky 066 7 249 875 7 622 615 

A. Vlastné imanie 067 4 222 668 3 951 194 
A.I. Základné imanie súčet 068 2 203 472 2 203 472 
A.I.    1. Základné imanie 069 2 203 472 2 203 472 

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 070
3. Zmena základného imania 071
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 072

A.II. Kapitálové fondy súčet 073 -365 -365 
A.II.   1. Emisné ážio 074

2. Ostatné kapitálové fondy 075
3. Zákonný rezervný fond  ( Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov 076
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 077 -365 -365 
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 078
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení 079

A.III. Fondy zo zisku  súčet 080 943 403 914 061 
A.III.  1. Zákonný rezervný fond 081 423 672 394 330 

2. Nedeliteľný fond 082
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy 083 519 731 519 731 

A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 084 771 684 540 605 
A.IV.  1. Nerozdelený zisk minulých rokov 085 771 684 540 605 

2. Neuhradená strata minulých rokov 086
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 087 304 475 293 421 
B. Záväzky 088 2 968 724 3 659 961 
B.I. Rezervy súčet 089 322 737 474 745 
B.I.    1. Rezervy zákonné dlhodobé 090

2. Rezervy zákonné krátkodobé 091
3. Ostatné dlhodobé rezervy 092 151 845 169 111 
4. Ostatné krátkodobé rezervy 093 170 891 305 634 

B.II. Dlhodobé záväzky  súčet 094 455 667 268 368 
B.II.   1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 095

2. Čistá hodnota zákazky 096
3.  Dlhodobé  nevyfakturované dodávky 097

4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej 
jednotke 098

5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 099
6. Dlhodobé prijaté preddavky 100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu 101
8. Vydané dlhopisy 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu 103 28 917 21 618 

10. Ostatné dlhodobé záväzky 104 426 750 246 750 
11. Odložený daňový záväzok 105

B.III. Krátkodobé záväzky súčet 106 1 470 320 1 777 564 
B.III.  1. Záväzky z obchodného styku 107 1 150 918 1 435 038 

2. Čistá hodnota zákazky 108
3. Nevyfakturované dodávky 109

4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke 110

5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 112
7. Záväzky voči zamestnancom 113 131 917 168 811 
8. Záväzky zo sociálneho poistenia 114 86 427 81 239 
9. Daňové záväzky a dotácie 115 26 903 31 135 

10. Ostatné záväzky 116 74 155 61 341 
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci 117
B.V. Bankové úvery 118 720 000 1 139 284 
B.V.  1. Bankové úvery dlhodobé 119

2. Bežné bankové úvery 120 720 000 1 139 284 
C. Časové rozlíšenie  súčet 121 58 483 11 460 
C.  1. Výdavky budúcich období dlhodobé 122

2. Výdavky budúcich období krátkodobé 123 4 657 
3. Výnosy budúcich období dlhodobé 124 58 483 
4. Výnosy budúcich období krátkodobé 125 6 803 

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách)

Názov účtovnej jednotky: VIPO a.s.

Za obdobie od do:

IČO: 31409911

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2012 - 31.12. 2012
1.1.2013 - 30.6. 2013



bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

vykazované obdobie - časť 1 porovnateľné obdobie - časť 1
kumulatívne - časť 2 kumulatívne - časť 2

0 0 
0 0 
0 0 

2 976 853 3 106 461 

2 784 929 2 386 613 

140 622 705 968 

51 302 13 880 
0 0 

1 882 791 2 385 850 

1 397 592 2 001 710 

485 199 384 140 
0 0 

1 094 062 720 611 

1 174 918 1 005 489 

814 529 713 838 

10 874 10 874 

291 457 239 698 

58 057 41 079 

11 276 9 069 

97 702 126 184 

6 724 783 

1 430 408 

437 508 342 214 

-65 477 -176 779 

0 0 
318 444 99 237 

0 0 
1 649 88 

88 

1 649 

451 1 160 

6 435 10 544 

360 2 

20 000

1 000 

24 000 

0 

20 000 

4 696 781 

858 513 

5 555 294 

3 028 414 

0 

33 500 

423 685 

114 797 

18 532 

306 996 

2 245 701 

1 568 000 

22 000 

540 904 

8 563 708 

0 

8 583 708 

N. Nákladové úroky 39

XI. Kurzové zisky 40

O Kurzové straty 41

L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie 36

M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku 37

X. Výnosové úroky 38

VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 33

K. Náklady na krátkodobý finančný majetok 34

IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií 35

VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti 
s podstatným vplyvom 30

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov 31

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 32

VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 27

J. Predané cenné papiere a podiely 28

VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 29

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26

V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 24

I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 25

4. Sociálne náklady 16

D. Dane a poplatky 17

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť

E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotného majetku a dlhodobému 
hmotného majetku 18

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19

23

G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 21

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materialu 20

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 22

C. 1. Mzdové náklady 13

2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14

3. Náklady na sociálne poistenie 15

2. Služby 10

+ Pridaná hodnota 11

C. Osobné náklady 12

3. Aktivácia 07

B. Výrobná spotreba 08

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávokB.1. 09

Výkaz ziskov a strát  priebežnej účtovnej závierky (v celých eurách)

Názov účtovnej jednotky: VIPO a.s.
IČO: 31409911

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:

Obchodná marža 03

II. Výroba 04

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob2. 06

I. Tržby z predaja tovaru

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 02

+

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 05II.1.

01

TextOznač.

1.1. 2012 - 30.6. 2012
Za obdobie od do: 1.1. 2013 - 30.6. 2013

bezprostredne 
nasledujúce účtovné 

obdobie 

Skutočnosť 

predpoklad

Číslo 
riadku



169 1 776 

9 826 7 606 

0 0 
-13 970 -18 676 

0 0 
304 475 80 561 

0 0 
0 0 

0 0 
304 475 80 561 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

304 475 80 561 

0 0 
304 475 80 561 

273 492 

0 

0 

355 185 

-68 500 

81 693 

25 500 

273 492 

0 

355 185 

81 693 

20 000 

2. - odložená 57

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení 58

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59

V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom 60

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením 54

U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 55

U.1. - splatná 56

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 51

XIV. Mimoriadne výnosy 52

T. Mimoriadne náklady 53

S. Daň z príjmov z bežnej činnosti 48

S.1. - splatná 49

2. - odložená 50

R. Prevod finančných nákladov 45

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 46

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením 47

XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 42

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť 43

XIII. Prevod finančných výnosov 44

O. Kurzové straty 41



Z/S 304 475 80 561 

A.1.
147 230 104 057 

A.1.1. 97 702 126 184 
A.1.2.

A.1.3. -17 266 -40 340 
A.1.4.
A.1.5. 65 728 8 917 
A.1.6. -88 
A.1.7. 6 435 10 544 
A.1.8. -451 -1 160 
A.1.9.

A.1.10.

A.1.11.

A.1.12. -4 918 

A.1.13.

A.2.
1 042 842 608 635 

A.2.1. 1 725 804 740 094 
A.2.2. -469 336 -127 515 
A.2.3. -213 626 -3 944 

A.2.4.

1 494 547   793 253   

A.3. 451 1 160 
A.4. -6 435 -172 

A.6.

1 488 563 713 680 
A.7.

90 889 -61 571 

A.8.
A.9.

1 579 452 652 109 

B.1. -46 257 
B.2. -341 172 -31 997 

B.3.

B.4.
B.5. 4 918 

IČO: 31409911

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Názov účtovnej jednotky: VIPO a.s.
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1. 2012 - 30.6. 2012
Za obdobie od do: 1.1. 2013 - 30.6. 2013

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

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. 
až A.1.13.)  (+/-)

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

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

Ozn. Obsah položky Vykazované 
obdobie

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

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

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, 
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzií obežným majetkom a 
krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a 
peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka   (-)

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

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo 
finančných činností (-/+)

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

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

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných 
častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)

Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

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

Skutočnosť (v EUR)



B.6.

B.7. -30 000 

B.8. 25 000 

B.9. -130 000 

B.10. 221 282 

B.11. 1 649 
B.12.

B.13.

B.14.

B.15.
B.16.
B.17.
B.18.
B.19.

B. -289 580 -36 997 

C.1. 0 0 
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.
C.1.5.
C.1.6.

C.1.7.

C.1.8.
C.2. -239 284 -800 000 

C.2.1.
C.2.2.

C.2.3.

C.2.4. -419 284 

C.2.5. 180 000 
C.2.6. -800 000 
C.2.7.

C.2.8.

C.2.9.

C.3.

C.4.

C.5.

C.6.

C.7.
C.8.
C.9.
C. -239 284 -800 000 
D. 1 050 588 -184 888 
E. 1 332 051 1 635 947 

F. 2 382 639 1 451 059 

G.

H.

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, 
ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

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

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

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

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do  investičných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú   činnosť (+)

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

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

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

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

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
Príjmy z  ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je  účtovnou jednotkou
Prijaté peňažné dary (+)
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených  účtovnou jednotkou(-)

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť  (+)
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté  peňažné  toky  z investičnej  činnosti  (súčet B. 1. až B. 19.)

Peňažné toky z finančnej činnosti
Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

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

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

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

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)
Čisté  peňažné  toky  z finančnej  činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C) 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného  obdobia (+/-) 

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

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

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

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

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  začleniť do finančných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky,
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti
účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej časti prehľadu peňažných tokov

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

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

Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov  a krátkodobých záväzkov  z finančnej činnosti
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
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