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Dodatok správy nezávislého audítora vydanej dňa 23. marca 2020, týkajúci 

sa konsolidovanej výročnej správy  
v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene 

a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon 
o štatutárnom audite“) 

 
Akcionárovi, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti Towercom, a. s. 

Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti ABC, a. s. a jej dcérskych 
spoločností („Skupina“) k 31. decembru 2019, ktorá je uvedená v príĺohe priloženej 
konsolidovanej výročnej správy. Ku konsolidovanej účtovnej závierke sme dňa 23. marca 2020 
vydali nemodifikovanú správu nezávislého audítora. 
Tento dodatok dopĺňa vyššie uvedenú správu audítora výlučne len s ohľadom na nasledujúce 
informácie: 

 

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov  
Správa k iným informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe 

Štatutárny orgán je zodpovedný za iné informácie. Iné informácie pozostávajú z informácií 
uvedených v konsolidovanej výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona č. 
431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“), ale 
nezahrnujú konsolidovanú účtovnú závierku a našu správu audítora k tejto konsolidovanej 
účtovnej závierke. Náš názor na konsolidovanú účtovnú závierku sa nevzťahuje na tieto iné 
informácie v konsolidovanej výročnej správe.  
V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky je našou zodpovednosťou 
oboznámenie sa s týmito inými informáciami uvedenými v konsolidovanej výročnej správe, 
ktorú sme obdržali pred dňom vydania správy audítora z auditu konsolidovanej účtovnej 
závierky, a posúdenie, či tieto iné informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou 
konsolidovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu 
konsolidovanej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Ak na základe 
nami vykonanej práce prídeme k záveru, že tieto iné informácie sú významne nesprávne, 
vyžaduje sa, aby sme tieto skutočnosti uviedli. 
Konsolidovanú výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu konsolidovanej 
účtovnej závierky nemali k dispozícii. 
V súvislosti s konsolidovanou výročnou správou zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme po jej 
obdržaní vyjadrili názor na to, či sú tieto iné informácie uvedené v konsolidovanej výročnej 
správe v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie, 
a či konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon 
o účtovníctve. 



 

 

 
Na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, podľa nášho 
názoru, vo všetkých významných súvislostiach: 

• tieto iné informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú 
v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie,  

• konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon 
o účtovníctve. 

Okrem toho zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme uviedli, či sme na základe našich 
poznatkov o Skupine a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej 
závierky, zistili v týchto iných informáciách uvedených v konsolidovanej výročnej správe 
významné nesprávnosti. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. 
 
18. decembra 2020 
Bratislava, Slovenská republika 

           

                    

                                                                                                                           
Audítorská spoločnosť:     Zodpovedný audítor: 
KPMG Slovensko spol. s r.o.     Ing. Ľuboš Vančo 
Licencia SKAU č. 96      Licencia SKAU č. 745 
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charakteristika SKUPINY
characteristics OF THE COMPANY

Towercom, a.s. je obchodná spoločnosť zameraná predovšetkým na poskytovanie 
služieb terestriálneho a satelitného televízneho a rozhlasového vysielania na 
celom území Slovenskej republiky a nadväzuje tak na viac než 60-ročnú históriu 
poskytovania vysielacích služieb svojich predchodcov. Celkovú ponuku dotvárajú 
služby distribúcie modulačných signálov, poradenstva, konzultačnej činnosti a 
frekvenčného plánovania pre oblasť vysielania.

Towercom je tiež vlastníkom rozsiahlej vežovej infraštruktúry na území celého 
Slovenska a ponúka služby ich prenájmu, projekcie, výstavby, technologickej i 
netechnologickej údržby zariadení zákazníkov. Spoločnosť Towercom, a.s. poskytuje 
aj služby prenosu dát a prenájmu dátových okruhov i služby dátového centra. 
Dôležitou súčasťou v produktovom portfóliu je prenájom optickej prístupovej siete – 
FTTH v Bratislave.

Towercom, a.s. is a business company 
focused mainly on the provision of 
terrestrial and satellite television and 
radio broadcasting services throughout 
the whole territory of the Slovak Re-
public. Towercom, a.s. is the successor 
of Rádiokomunikácie, o.z., company 
and has over a 60-yearlong history of 
the provision of broadcasting services 
behind it. In addition to the broad-
casting services, the company also 
provides services including the distribu-
tion of modulation signals, consulting 
services and frequency planning for the 
field of broadcasting.

Towercom also owns extensive tran-
smission mast infrastructure in the 
territory of the whole of Slovakia and 
offers its leasing, projection, building 
and both technological and non-tech-
nological maintenance services for 
the devices of clients. In addition to 
the above, Towercom, a.s. offers data 
transfer and the leasing of data circuits 
services and also for data centre ser-
vices. Rent of the FTTH optical fi ber 
access network in Bratislava belongs to 
the important part of the Towercom’s 
portfolio.



Príhovor generálneho riaditeľa
Talking to CEO

VÁŽENÉ DÁMY, 
VÁŽENÍ PÁNI, 
MILÍ ZÁKAZNÍCI A DIVÁCI,

rok 2019 priniesol spoločnosti Towercom jeden z najrozsiahlejších projektov od čias digitalizácie. Projekt Druhej digitálnej 
dividendy, za ktorou sa skrýva uvoľňovanie frekvencií 700 MHz, používaných pre terestriálne vysielanie v prospech mobilných 
komunikačných systémov. Tento projekt, ktorý nariadila Európska komisia sa intenzívne riešil už od roku 2017 a jeho 
komplexnosť spočívala najmä v tom, že sa dotkol takmer každej organizačnej zložky v našej spoločnosti. Do tohto roku sme 
preto vstupovali s veľkou pokorou a prípravám a na to čo nás čaká, sme venovali nemalé úsilie. 

Na zreteli sme pri tom mali nielen technologické a prevádzkové zmeny, ktoré musí naša spoločnosť v presnom časovom 
slede dodržať, ale najmä záujmy divákov vysielania cez anténu tak, aby počas prelaďovania žiadna domácnosť nezostala bez 
televízneho signálu . V roku 2019 sme si tak prešli náročným procesom plánovania ako aj prvou polovicou realizácie projektu 
DD2, v 6 rôznych regiónoch Slovenska.

Práve pre zachovanie informačného komfortu terestriálnych divákov, sme v apríli spustili rozsiahlu informačnú kampaň, aby 
sa naši diváci dozvedeli o tom čo sa deje, a že si majú včas preladiť svoje televízne prijímače. Výsledky prieskumov penetrácie 
DVB-T, ktoré sme realizovali koncom roka 2019 ukázali, že nielen kampaň pomohla udržať úroveň sledovania televízie cez 
anténu na rovnakej úrovni ako v roku 2018. Nesmierne ma teší, že úsilie, ktoré naši kolegovia vynaložili a denne vynakladajú, 
prináša pretrvávajúcu priazeň divákov technológie DVB-T. Touto cestou by som rád poďakoval aj všetkým vysielateľom, ktorí 
nás počas tohto náročného obdobia podporili intenzívnou spoluprácou.

Aj v roku 2019 sme sa venovali rozvoju našej infraštruktúry a podpore našich obchodných partnerov, pre ktorých poskytujeme 
služby v oblasti prenájmu a výstavby vežovej infraštruktúry, technologickej i netechnologickej údržby. Aj vďaka nim sa nám darí 
napĺňať našu víziu poskytovateľa otvorenej siete, v ktorej sú navzájom prepojení nielen ľudia alebo objekty najrôznejších druhov, 
ale aj procesy, dáta a veci okolo nás. 
Preto pokračujeme aj v budovaní Towercom IoT siete a vytváraní ďalších IoT produktov, ktorým sa venuje naše inovačné 
centrum. 
 
V druhej polovici roku 2019 sme predstavili novú verziu interaktívnej služby otta, ktorá si postupne získava priazeň slovenských 
domácností. Počas prevého roka od jej uvedenia na trh sme získali mnoho podnetných skúseností, ktoré sa premietli do 
jej novej, vylepšenej verzie. Veríme, že práve kombinácia voľne dostupného vysielania cez anténu a interaktívneho obsahu, 
ktorý si divák volí sám podľa svojich preferencií, je perspektívna voľba pre slovenské domácnosti. Naše produktové portfólio 
rezidenčných služieb, tak prispôsobujeme potrebám moderného diváka.  

Aj tento rok sa nám podarilo podporiť projektom MeetUpDay, nášho dlhoročného partnera, Medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu. Veľmi nás teší, že touto cestou môžme podporiť pedagógov stredných škôl, ktorí tvoria dôležitú časť vo 
vzdelávacom procese našich detí.

Minulý rok sme ukončili s veľkým poďakovaním našim zamestnancom za skvelý výkon pri prelaďovaní, ale aj s očakávaním 
toho, či sa nám podarí dodržať ambiciózny plán pre rok 2020. Verím však, že aj vďaka nepretržitej podpore našich akcionárov a 
nadšeniu našich kolegov, budeme spoločnosť Towercom a jej služby rozvíjať tak, aby naďalej spájali ľudí  
a obohacovali ich životy. 

Ivan Peschl
generálny riaditeľ

Prostredníctvom 
ďalších inovácii zavádzame 
nové riešenia 
do každodenného života.
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Thanks to 
several more innovations 
we implement new solutions 
to everyday life. 

DEAR LADIES 
AND GENTLEMEN, 
DEAR CLIENTS AND SPECTATORS

2019 brought Towercom one of the largest projects since the digitalization era. The Second Digital Dividend Project is the project, 
which comprises the process of freeing up 700 MHz frequencies used for terrestrial broadcasting to the benefit of the mobile 
communication systems. This project, ordered by the European Commission, has been intensively dealt with since 2017 and its 
complexity dwells mainly in the fact that it had affected almost every organizational unit of the company. We therefore started 
this year with great humility and preparations and we devoted a considerate effort to what was waiting ahead of us.     

We took into consideration not only technological and operational changes, which our company is obliged to comply with 
in the exact time sequence but especially the spectators´ interests of broadcasting through the antenna in a way so that no 
household is left without a television signal during retuning. Thus, in 2019, we successfully completed a demanding planning 
process as well as the first half of the DD2 project implementation, in 6 various regions of the Slovak republic.   

In order to maintain the information comfort of terrestrial viewers, in April we launched an extensive information campaign 
so that our viewers could find out what was going on in order to retune their TV sets in time.  The results of the DVB-T 
penetration surveys, which we carried out at the end of 2019 showed that it was not only the campaign, which helped to 
keep the television viewing through the antenna at the same level as in 2018. I am extremely pleased that the effort made by 
our colleagues as well as effort still being made every day bring an ongoing sympathy and inclination of the viewers of DVB-T 
technology.  Here, I would also like to thank all the broadcasters who supported us through an intensive cooperation during 
this challenging period.  

Again in 2019, we focused on the development of our infrastructure as well as the support of our business partners, for whom 
we provide services in the area of rent and construction of tower infrastructure as well as technological non-technological 
maintenance.  Even thanks to them, we are successful in fulfilling our vision of an open network provider, which connects not 
only the people or objects of various types but also processes, data and objects surrounding us.   
Therefore, we continue to build Towercom IoT network and create additional IoT products, which are managed by our 
innovation center.  
 
In the second half of 2019, we introduced a new version of the otta interactive service, which is gradually becoming popular 
among Slovak households. Throughout the first year since its launch on the market, we managed to obtain many inspiring 
experience, which was reflected in its new, improved version. We believe that it is the combination of freely available broadcast 
through antenna with the interactive content, where the viewer makes a selection according to his own preference is  
a perspective choice for the Slovak households.  Thus, we adapt our product portfolio of residential services to the needs of the 
modern viewer.     

This year we also managed to support the Duke of Edinburg International award, our long-term partner, by means of  
MeetUpDay project.  We are extremely pleased that we can support secondary grammar school teachers who make an 
important part of our children´s educational process.  

We ended last year with a big thank you to our employees for their excellent performance and big effort during the retuning 
process, but also with the expectation if we would be able to comply with the ambitious plan for 2020. However, I believe that 
thanks to the continuous support of our shareholders and our colleagues´ enthusiasm, we will keep on developing Towercom 
and its services to continue to connect people together and enrich their lives.  

Ivan Peschl
CEO



Towercom, a.s.
Cesta na kamzík 14, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
36 364 568
202 2201 709
OS Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3885/B
Ing. Martin Gebauer - predseda predstavenstva
Jiří Zrust - podpredseda predstavenstva
Ing. Ivan Peschl - člen predstavenstva
Marián Longauer
Zsolt Nagy
Peter Bezák
44 409 890 EUR
info@towercom.sk

obchodné meno
sídlo
IČO
DIČ

zápis v obchodnom registri
štatutárny orgán - predstavenstvo

dozorná rada

základné imanie
kontakt

obchodné meno
sídlo
IČO
DIČ

zápis v obchodnom registri
predmet podnikania

predmet činnosti

subsidiary companies - Business name
registered office

identification number
registered in the commercial register

Towercom, a.s.
Cesta na kamzík 14, 831 01 Bratislava, Slovak republic
36 364 568
202 2201 709
District Court Bratislava I, section: Sa, entry No.: 3885/B
Ing. Martin Gebauer - Chairman of the Board
Jiří Zrust - Vice-chairman of the Board
Ing. Ivan Peschl - Member of the Board
Marián Longauer
Zsolt Nagy
Peter Bezák
44 409 890 EUR
info@towercom.sk

business name
registered office

Identification number
tax identification number

registered in the commercial register
statutory body - board of directors

supervisory board

basic capital
contact

identifikačné údaje
identification data

MORE THAN 700
224
DESIGNED
AND BUILT
MASTS
EMPLOYEES

99%
of Slovakia
covered
with signal

Viac ako 700 
naprojektovaných  
a postavených stožiarov
More than 700 designed and built masts

219
zamestnancov
219 employees

99%
pokrytého územia
signálom
99% of Slovakia covered with signal
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Towercom, a.s. pobočka Česká republika
Bohdalecká 1483, 101 00 Praha 10 - Michle, Česká republika
241 94 778
682 997 418
Mestský súd Praha, oddiel A, vložka č. 74867, dátum zápisu 19. decembra 2011
Činnosti bezdrôtových komunikácií
Budovanie a prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí a s tým súvisiace
činnosti /napríklad frekvenčné plánovanie, meranie pokrytia a rušení/

Towercom ČR, a.s.
Bohdalecká 1483,
101 00 Praha 10 - Michle,
Česká republika
285 82 365
Spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri,
Mestského súdu v Prahe,
Oddiel: B, Vložka číslo: 
18574

ANTENA PLUS, a.s.
Cesta na Kamzík 14,
831 01 Bratislava
Slovenská republika
44 089 112
Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri,
Okresného súdu 
Bratislava I.
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 
4445/B

TELECOM CORP., a.s.
Cesta na Kamzík 14
831 01 Bratislava
Slovenská republika
36 464 074
Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri,
Okresného súdu 
Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 
6136/B

Towercom ČR, a.s.
Bohdalecká 1483,
101 00 Praha 10 - Michle,
Czech republic
285 82 365
Company registered
in the commercial 
register
of the Municipal Court 
Praha,
Section: B, Entry No: 
18574

ANTENA PLUS, a.s.
Cesta na Kamzík 14,
831 01 Bratislava
Slovak republic
44 089 112
Company registered
in the commercial 
register
of the Municipal Court 
Bratislava I.
Section: Sa, Entry No: 
4445/B

TELECOM CORP., a.s.
Cesta na Kamzík 14
831 01 Bratislava
Slovak republic
36 464 074
Company registered
in the commercial 
register
of the Municipal Court 
Bratislava I.
Section: Sa, Entry No: 
6136/B

Towercom, a.s. pobočka Czech republic
Bohdalecká 1483, 101 00 Praha 10 - Michle, Czech republic
241 94 778
682 997 418
Municipal Court Praha, section: A, entry No.: 74867, registration date19.12.2011
Wireless communication activities
Constructing and operating electronic communication networks and related
activities /such as frequency planning, measuring coverage and intrusions/

obchodné meno
sídlo
IČO
DIČ

zápis v obchodnom registri
predmet podnikania

predmet činnosti

dcérske spoločnosti - obchodné meno
sídlo

 

IČO
zápis v obchodnom registri

subsidiary companies - Business name
registered office

identification number
registered in the commercial register

business name
registered office

identification number
tax identification number

registered in the commercial register
scope of business

the subject of activity

SKUPINA MÁ ZRIADENÚ 
ORGANIZAČNÚ ZLOŽKU V ČECHÁCH

THE COMPANY HAS ESTABILISHED 
A BRANCH IN THE CZECH REPUBLIC

99%
pokrytého územia
signálom
99% of Slovakia covered with signal



Portfólio služieb
Services portfolio

VYSIELACIE SLUŽBY 
patria k hlavným činnostiam spoločnosti Towercom, a.s., s dlhodobou tradíciou  
a skúsenosťami v ich poskytovaní. Svojim unikátnym know-how, infraštruktúrou  
a postavením na trhu je spoločnosť Towercom jedinečným partnerom pre 
podnikanie v oblasti elektronických komunikácií.
Towercom, a.s. zabezpečuje predovšetkým televízne a rozhlasové vysielanie 
prostredníctvom digitálnych a analógových sietí. Televízne terestriálne vysielanie 
ako aj službu retransmisie poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom štyroch 
celoplošných digitálnych multiplexov v SD a HD rozlíšení vo vysielacom štandarde 
DVB-T a DVB-T2 (kompresný formát MPEG-2 a MPEG-4). Rozhlasové terestriálne 
vysielanie analógové prevádzkuje v pásme VKV a SV a digitálné v štandarde 
T-DAB+.

BROADCASTING 
SERVICES 
are among the main activities 
of Towercom, a.s. We have had a 
long-term tradition and breadth 
of experience in providing such 
services and we have been a reliable 
and trustworthy partner in running 
businesses in the area of electronic 
media thanks to our unique know-
how, extensive infrastructure, and our 
position on the market.
Towercom, a.s. provides mainly digital 
terrestrial television broadcasting in 
SD and HD (MPEG 2 and/or MPEG 4) 
standards in four full-area multiplexes 
as well as DVB-T and analogue 
terrestrial radio broadcasting by virtue 
of broadcasting networks in the VKV 
zone, together with RDS service and SV 
zone. Throughout 2015, the company 
provided digital radio terrestrial 
broadcasting in DRM+ standard (until 
31.8.2015) and T-DAB+ standard 
(testing from 15.12.2015).
Satellite broadcasting of television 
and radio program services, including 
additional services (DVB-S and 
DVB-S2), are provided by our own 
uplink stations. The distribution of the 
majority of program services is carried 
out by means of satellite and/or by the 
use of radio relay tracks

98 |



SATELITNÉ VYSIELANIE
Spoločnosť Towercom, a.s. poskytuje satelitnú kapacitu a uplinkové služby 
prostredníctvom vlastných uplinkových staníc na Slovensku i v Čechách.  
K jednoznačným výhodám satelitného vysielania patrí vysoká kvalita a spoľahlivosť 
vysielania, okamžité pokrytie obyvateľstva nielen Slovenska, Českej republiky 
ale aj ďalších európskych krajín, pomer cena/výkon, využívanie renomovanej 
paneurópskej satelitnej pozície 23,5° E, ochrana vysielania pred neoprávneným 
užívaním účinným kryptovacím systémom, rýchle reakcie na okamžité potreby 
zákazníka.
Prenos obsahovej služby v digitálnom satelitnom multiplexe je primárne poskytovaný 
na vysielanie pre širokú škálu zákazníkov a v druhom rade pre distribúciu televíznych 
a rozhlasových programových služieb pre terestriálne vysielanie. Poskytovaním 
obľúbených doplnkových služieb EPG (elektronický programový sprievodca)či HbbTV 
(interaktívny prístup) sa zvyšuje divácky komfort.
K najviac žiadaným službám patrí služba ochrany vysielania pred neoprávneným 
užívaním. Používaný účinný kryptovací systém umožňuje presnú definíciu okruhu 
užívateľov (divákov) a podmienok, za akých smú vysielanie prijímať. Zaujímavou 
službou v oblasti satelitnej distribúcie je vkladanie regionálneho obsahu do 
multinárodného vysielania zákazníkov ako aj komplexná správa obsahu pre 
vysielateľov.

SATELLITE 
BROADCASTING
Towercom, a.s. provides satellite 
capacity and uplink services by virtue 
of own uplink stations in Slovakia and 
the Czech Republic. One of the main 
advantages of satellite broadcasting is 
the high quality and reliability of the 
broadcast signal, instant coverage of 
the population, not only in Slovakia 
and the Czech Republic, but also other 
European countries as well, the price/
capacity ratio, the use of the renowned 
Pan-European satellite position of 
-23,5° E, the protection of broadcasting 
against unauthorized use by virtue of 
an effective encryption system, and 
swift reactions to customers’ needs.
Satellite broadcasting, the transfer 
of content service in digital satellite 
multiplex format, is provided as the 
primary broadcasting method for 
a wide range of customers; it can 
also guarantee the distribution of 
television and radio programme 
services for terrestrial broadcasting. 
By providing popular additional EPG 
services (electronic program guides) or 
HbbTV (interactive access), customers’ 
comfort has been increased.
The service of protecting broadcasting 
against unauthorized use is one of 
the most requested services. An 
effective encryption system enables 
an exact definition of groups of users 
(viewers) and conditions under which 
users may receive broadcast signals. 
An interesting service in the area 
of satellite distribution is inserting 
regional content into multinational 
broadcasting, as well as a complex 
administration of content for 
broadcasters.



PRENÁJOM INFRAŠTRUKTÚRY  
A DATACENTRA
Towercom, a.s. vlastní na Slovensku rozsiahlu infraštruktúru vysielacích 
bodov, ktoré využíva pre vlastné služby vysielania, ale aj pre nájmy iným 
telekonumikačným spoločnostiam a šátnej a verejnej správe. Rozsah ponuky je 
od jednoduchého umiesntnenia zariadenia na lokalite Towercomu, až po dodanie 
na kľúč zahrňajúce dodávku elektrickej energie s prípadným zálohovaním, dohľad 
zariadenia, jeho údržbu, montáž, projekciu a špecializovaný servis.
Súčasťou prenájmu priestorov je aj ponuka nájmu technologických priestorov 
Towercom Datacentra v Bratislave. Towercom Datacentrum je vyhradený priestor 
určený pre umiestnenie serverov, dátových úložísk, či iných komunikačných 
zariadení našich zákazníkov. Tento priestor vybavený konektivitou na báze 
optických vlákien s možnosťou prenájmu kapacity, prípadne prenájmu optických 
vlákien v redundantných trasách s fyzicky vylúčeným súbehom. Okrem konektivity 
cez optickú sieť sú vzhľadom na polohu objektu k dispozícii aj výhodné možnosti 
riešenia spojenia prostredníctvom vzdušných mikrovlnných prepojení.

RENT OF 
INFRASTRUCTURE 
AND DATACENTER
Towercom, a.s. owns an extensive 
infrastructure of broadcasting points 
in Slovakia which the company uses 
for its own broadcasting services, as 
well as granting commercial access to 
other telecommunication companies 
and state and public administration 
bodies. The range of services on 
offer includes simple localization of 
equipment on Towercom land, as 
well as specialized delivery, including 
electrical energy delivery, with possible 
storage, surveillance of equipment, in 
addition to its maintenance, mounting, 
and projection.
Included in the rent of premises is the 
offer of access to the technological 
premises of the Towercom datacenter 
in Bratislava. The Towercom 
Datacenter is a reserved space 
designed for the placement of servers, 
data storage, or other communication 
equipment of our customers. This 
facility is equipped with optical 
fibre connectivity with the option to 
lease capacity, eventually to lease 
optical fibres in redundant paths 
with physically excluded concurrence. 
In addition to connectivity through 
optical network and taking into 
consideration the position of the 
object there are suitable options 
available at the disposition for solving 
connections by means of air microwave 
connections available.

Portfólio služieb
Services portfolio1110 |



DOHĽAD A ÚDRŽBA
Towercom, a.s., poskytuje aj následnú, preventívnu netechnologickú a technologickú 
údržbu stožiarov a technológií. Súčasťou ponuky spoločnosti Towercom, a.s. 
je i zabezpečenie výroby oceľových konštrukcií, výstavby elektrických prípojok, 
budovanie elektrických rozvodní a rozvodov, montáž koaxiálnych rozvodov, 
konektorov a vlnovodov. Okrem toho každoročne na takmer 200 stožiaroch 
zabezpečuje aj ich preventívnu údržbu.Spoločnosť Towercom, a.s., má rozsiahle 
skúsenosti i tradíciu v oblasti zabezpečovania montážnych a údržbových prác vo 
výškach. Zákazníkom sú ponúkané komplexné služby, ktoré zahŕňajú aj následnú 
údržbu stožiarov a technológií, ako aj monitoring a riadenie sietí. Towercom, a.s. 
má vybudované moderné pracovisko nepretržitého dohľadu s kvalifikovaným 
personálom pre 1. úroveň podpory. Národné manažovacie centrum (NMC) je 
dôležitou súčasťou poskytovaných služieb a plní úlohu zákazníckej podpory 24/7 
ako nad technológiami tak aj nad objektmi. K najvýznamnejším klientom patria 
prevádzkovatelia mobilných elektronických komunikačných sietí.

SUPERVISION  
AND MAINTENANCE
Towercom, a.s. also provides resultant 
and preventative nontechnological and 
technological maintenance of masts 
and technologies. Part of the services 
offered by Towercom, a.s. includes 
the production of steel structures, 
the construction of electrical 
connections, the construction of 
electrical distribution stations and 
the distribution and assembly of 
coaxial distributions, connectors and 
waveguides. In addition, it also provides 
also preventative maintenance for 
almost 200 masts annually. Towercom, 
a.s. has extensive experience and 
tradition in the field of provision of 
assembly and maintenance works at 
high elevations. It offers its clients 
complex services, which also include 
the maintenance of masts and 
technologies, as well as monitoring 
and network management. Our 
company has built modern facilities 
for continuous supervision by qualified 
staff for first level support. The 
National Management Centre (NMC) 
is an important part of the services 
on offer and fulfi ls the tasks of 24/7 
customer support for both technology 
and objects. Among our largest clients 
rank the providers of mobile electronic 
communication networks.
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Prostredníctvom nášho inovačného centra zavádzame nové riešenia do každodenného života. Našu infraštruktúru využívame 
ako otvorenú sieť pre všetkých, nielen pre ľudí, ale aj pre prístroje okolo nás. Preto sme do svojho portfólia zaradili aj 
poskytovanie siete IoT. 

IOT - INTERNET OF THINGS
Internet vecí je nielen fenomén dnešnej doby, ale je aj ďalšou revolúciou vo vnímaní vzťahu človek, stroj a ich pripojenie, pretože 
prináša nové unikátne možnosti ovládania, sledovania a zabezpečenie pokročilých služieb. A tam, kde sa mení vnímanie služieb 
a prichádza priestor pre nové riešenia, je samozrejmé, že Towercom zaujal líderské postavenie. Vy si teda môžete užívať našu 
sieť IoT.

TECHNICKÉ DETAILY
£ Towercom IoT sieť je budovaná na unikátnej podpornej infraštruktúre spoločnosti použitim univerzálnej komunikačnej 

technológie LoRa WAN vyvíjanej pre siete typu M2M.
£ Aplikačná vrstva je plne prispôsobiteľná špecifickým požiadavkám zákazníkov umožňuje prístup k dátam cez želané 

aplikačné rozhranie, takisto zabezpečuje ich spracovanie a archivovanie v pripade potreby
£ Sieť je založená na univerzálnej komunikácii zariadení s rádiovými uzlami princípom “kdekoľvek a kedykoľvek”
£ Unikátne komunikačné riešenie popri základnom prenose údajov umožňuje aj obojsmernú komunikáciu vo vzťahu  

k zariadeniam

By virtue of our innovation center we implement new solutions to everyday life. We use our infrastructure as an open network 
for all, not only for people but also for technical equipment around us. This is the reason why we added the provision of loT 
network to our portfolio. 

IOT - INTERNET OF THINGS
Internet is not only a phenomenon of current era but it also is a revolution in perceiving the relation between man, machinery 
and their connecting, thanks to new unique possibilities of control, monitoring and securing advanced services. Towercom has 
definitely become a leader right there where the perception of services has changed and space for new solutions has arrived. 
Thus you can enjoy our loT network.

TECHNICAL DETAILS
£ Towercom IoT network is built on a unique supporting infrastructure of the company with the assistance of LoRa WAN 

universal communication technology used for networks of M2M type.
£ Application layer is fully adjusted to specific requirements of clients and allows access to data by means of wished 

application interface. Moreover, it secures data processing and data archiving, if necessary.
£ The network is based on universal communication of equipment with radio nodes using the principle of “everywhere and 

anytime”
£ Unique communication solution along with basic data transmission allows a two-way communication in relation to 

technical equipment.

TOWERCOM IOT RIEŠENIE spája a usmerňuje 
toky dát, ktoré pomáhajú a uľahčujú prácu ľudom 
TOWERCOM IOT SOLUTION connects and regulates data flows providing people 
witha assistance in their work and making the work a lot easier



Hodnotenie skupiny
Company Rating

TOWERCOM, A.S. 
patrí k najväčším spoločnostiam poskytujúcim služby na telekomunikačnom trhu 
na Slovensku a je najväčšou spoločnosťou v oblasti vysielania, ktorá na tomto trhu 
pôsobí. 
Stabilný rast tržieb spoločnosti Towercom, a.s., ako aj jedna z najvyšších EBITDA 
v segmente dátových služieb sú výsledkom neustálych investícií do zlepšovania 
a rozširovania poskytovaných služieb zákazníkom. Investície do inovatívnych 
technických riešení spolu s odbornosťou tímu Towercom, a.s. tvoria dobrý základ aj 
pre budúci rast tržieb.

TOWERCOM, A.S. 
is one of the biggest companies 
providing services in the 
telecommunication market in Slovakia 
and is the biggest company in the 
broadcasting field operating in this 
market. 
The stable growth in Towercom’s 
turnover, as well as it having one of the 
highest EBITDA in the data services 
sectors, are both the result of continual 
investment in the improvement and 
expansion of our services. Investment 
in innovative technical solutions, 
together with the professionalism of 
our whole team, provide a good basis 
for even further increases in future 
turnover.

PODIEL JEDNOTLIVÝCH SLUŽIEB
NA CELKOVÝCH TRŽBÁCH SKUPINY
SERVICES SHARE ON TOTAL SALES

45,76%
Televízne vysielanie
Television roadcasting
19 505

12,44%
Satelitné vysielanie
Satellite broadcasting
5 304

22,65%
Telekomunikačná infraštruktúra
Telcom infrastructure
9 652 16,30%

Rozhlasové vysielanie
Radio broadcasting
6 949

1,01%
Prenos dát
Data transmission
431

1,83%
Iné
Others
779



Ekonomické ukazovatele
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V roku 2019 dosiahla spoločnosť Towercom, a.s. EBIDTA na úrovni 16 156 tis. EUR 
a výsledok hospodárenia po zdanení, stratu na úrovni -13 261 tis. EUR.
Predstavenstvo spoločnosti navrhuje vysporiadať stratu za rok 2019 preúčtovaním 
na ťarchu účtu neuhradená strata minulých rokov.

In 2019, Towercom group has continued 
the process of transformation  
and changes. In 2019, Towercom, 
a.s. reached EBIDTA of EUR 16 156 
thousand and a result of operating 
income before taxes was a loss in the 
amount of EUR 13 261 thousand.
The Board of directors suggests settling 
the loss made in 2019 by debiting the 
account of unpaid losses of past years.

Towercom, a.s. Skupina Towercom

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2019

Tržby/ Net sales 47 230 41 869 48 086 42 639

EBITDA 19 279 16 156 19 945 17 066

Čistý zisk / ROE -7 909 -13 261 -7 250 -10 038

Odpisy / Depreciation -15 955 -15 826 -15 744 -16 136

Majetok / Assets 178 829 169 202 189 331 189 065

Vlastné imanie / Equity 16 675 18 414 27 732 32 694

ROE -47,43 -72,01 -26,14 -30,70

Zadĺženosť / Indebtedness 90,38% 88,78% 85,35% 82,71%

Pracovníci / Employees 221 219 233 230

Osobné náklady / Personnel expenses -8 277 -8 810 -8 547 -9 018

Tržba za predaj / Revenue from sales 6 19 6 19

Náklady na predaj / Cost of sales -5 -22 -5 -22

Obchodná marža / Trade margin 1 -3 1 -3

Tržby za vlastné služby / Revenues from own services 47 486 42 216 48 080 42 620

Výrobná spotreba / Consumption -19 187 -16 097 -20 025 -15 471

Pridaná hodnota / Added value 28 300 26 116 28 056 27 146

Osobné náklady / Personnel cost -8 277 -8 810 -8 547 -9 018

Dane a poplatky / Taxes and fees -138 -143 -138 -181

Ostatné prev. náklady / Other operating costs -1 224 -724 -571 -960

Ostatné prev. výnosy / Other opeerating revenues 346 31 874 453

EBIDA I. 19 007 16 470 19 674 17 440

Zisk z predaja majetku / Profit from disposal of assets 65 -180 69 -178

Opravné položky / Adjustmens 207 -134 202 -196

EBIDA II. 19 279 16 156 19 945 17 066

Odpisy / Amortization -15 955 -15 826 -15 744 -16 136

Prevádzkový zisk / Operating Profit 3 324 330 4 200 929

Zisk z finančnej činnosti / Financial activity profit -10 051 -12 522 -10 062 -9 804

Zisk z bežnej činnosti / Ordinary services profit -6 727 -12 192 -5 862 -8 875

Daň z príjmov / Income tax -1 181 -1 069 -1 388 -1 163

Zisk netto / Net profit -7 909 -13 261 -7 250 -10 038

Prehľad 
ekonomických 
ukazovateľov 
za rok 2019
Economics 
indicators 
overview 2019



Kvalita a bezpečnosť
Quality and safety

KVALITA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Integrovaný manažérsky systém sa v spoločnosti zaviedol už v roku 2009. Systém 
riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2015, ochrany životného prostredia podľa 
normy ISO 14001:2015 a systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy 
ISO/IEC 27001:2013 neoddeliteľnou súčasťou našich procesov. Chápeme ho ako 
účinný nástroj riadenia a dokumentovania postupov, ako aj riadenia výslednej 
kvality dodávaných produktov. Snažíme sa neustále hľadať nové možnosti ako 
pristúpiť k ochrane životného prostredia a to nielen základnými aktivitami, ako 
je triedenie odpadu či odber zelenej energie, ale prispieť aj vlastnými silami. Naše 
veže, umiestnené často v najhlbšom lone prírody, nás k tomu nabádajú samé. 

QUALITY, SAFETY 
AND ENVIRONMENT 
PROTECTION
An integrated management system 
has been implemented in the Company 
since 2009.  Quality management 
System based on ISO 9001:2015, 
Environmental Management System 
based on ISO 14001:2015 and 
Information Security Management 
based on ISO/IEC 27001:2013 make 
an inseparable part of our processes. 
We understand it as an effective tool of 
managing and recording the processes 
as well as managing the final quality 
of supplied products. We constantly 
keep on looking for new possibilities 
of how to approach the environment 
protection and that not only through 
basic activities such as waste sorting 
or green energy collection, but also 
through our own efforts. Our towers 
often located in the deepest wild 
nature encourage us to naturally think 
and act this way.



Stratégia skupiny
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STRATÉGIA SKUPINY
Stratégia spoločnosti sa opiera o využívanie našej unikátnej infraštruktúry
na zabezpečenie distribúcie informácií a zábavy do domácností.
Veríme, že hybridné terestriálne vysielanie prináša hodnotu nielen televíznym 
vysielateľom, ale aj koncovým užívateľom, divákom. Zvýšenie užívateľského 
komfortu prostredníctvom inovatívnych riešení a napĺňanie potrieb televíznych 
vysielateľov a divákov, je našou neustálou výzvou, ktorá nám pomáha zlepšovať sa 
a rásť.
Sme hrdí, že od roku 1926 prinášame nepretržitú službu domácnostiam
v podobe rozhlasového vysielania. Našou zodpovednosťou je hľadať riešenia ako 
túto službu skvalitňovať a zdokonaľovať.
Našou snahou je a bude, byť prvou voľbou pre mobilných operátorov nielen čo sa 
týka prenájmu našej vežovej infraštruktúry, ale aj služieb spojených
s jej výstavbou, údržbou a prevádzkou. Naše úsilie smeruje ku komplexnému 
zabezpečeniu všetkých uvedených činností s cieľom byť pre naších zákazníkov 
partnerom, na ktorého sa môžu za každých okolností a podmienok spoľahnúť.
Dlhoročné skúsenosti naších ľudí, naša infraštruktúra a vášeň neustále 
sa technologicky zlepšovať a prinášať inovatívne riešenia, nás motivuje k 
nepretržitému skvalitňovaniu služieb pre našich zákazníkov v oblasti infraštruktúry 
a šírenia mediálneho obsahu.

COMPANY’S 
STRATEGY
The company´s strategy is based on 
using our unique infrastructure in 
order to secure the distribution of 
information and fun to households.
We believe that hybrid terrestrial 
broadcasting brings its value not only 
for television broadcasters but also 
for end users and spectators. The 
increase of users´ comfort through 
innovating solutions and the fulfilment 
of needs of our television broadcasters 
and spectators has always been our 
permanent challenge pushing us to 
become even better and bigger.
We are proud to announce that 
since 1926 we have been providing 
households with a permanent service 
in form of radio broadcasting. Our 
responsibility is to look for solutions 
how to develop this service and how to 
improve its quality.
Our goal has been and always will be to 
be the first choice for mobile operators 
not only in respect to the lease of our 
tower infrastructure but also in respect 
to services related with its erection, 
maintenance and operation. Our effort 
aims to a complex provision of all 
mentioned activities with the goal to 
become
a reliable partner for our clients who 
can place the trust to our company 
under any circumstances and 
conditions.
Many years of experience of our people, 
our infrastructure and passion for
a permanent technological 
improvements and innovating 
solutions motivate us to constantly 
improve our services for our clients 
in the area of infrastructure and 
distribution of media content.



ĽUDIA V TOWERCOME
Bezpečná a spoľahlivá prevádzka našej infraštruktúry, implementácia inovatívnych projektov, ale aj jedinečné know-how, za to 
všetko vďačí Towercom svojim zamestnancom. Cieľom našej spoločnosti je aj preto hľadať priestor pre rozvíjanie vedomostí a 
zručností našich zamestnancov, vytváranie vhodného pracovného prostredia, podpora rozvoja firemnej kultúry smerujúcej k 
otvorenej komunikácii a prirodzene vzbudzovať záujem podieľať sa na úspešnosti svojho tímu, a tým aj celej spoločnosti.
 

POČET ZAMESTNANCOV
Spoločnosť Towercom zamestnávala k 31. 12. 2019 spolu 219 ľudí, z toho 33 žien, čo predstavuje 15 % z celkového počtu 
zamestnancov. Počet odpracovaných rokov na jedného zamestnanca bol v roku 2019 priemerne 21 roka, za čím stojí vysoká 
špecifická odbornosť a nízka dobrovoľná fluktuácia.

 
OTVORENÁ FIREMNÁ KULTÚRA
Towercom si váži názory a podnety všetkých kolegov, a preto v záujme otvorenej a transparentnej internej komunikácie sme aj 
v roku 2019 organizovali vo všetkých regiónoch sériu pravidelných stretnutí zamestnancov s vedením spoločnosti na aktuálne 
témy.
Z dôležitých nástrojov smerujúcich ku kontinuálnemu rozvoju našej firemnej kultúry prispievali i ďalšie zamestnanecké aktivity 
ako mesačné informačné fóra, podpora inovácii a zdieľanie nápadov, tak i dobrovoľnícke aktivity napríklad v oblasti ekológie, 
vzdelávania (spolupráca s Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburgu / DofE), či podpora komunity.

PEOPLE IN TOWERCOM
Towercom is forever grateful to its employees for safe and reliable operation of Towercom´ s infrastructure, innovative projects 
implementation as well as the unique know-how. Therefore, the goal of the company has been to look for the space for the 
development of knowledge and skills of our employees, the creation of suitable working conditions with the support of 
corporate culture development leading to an open communication and naturally arousing interest to participate in the team 
as well as the entire company´s success.    

NUMBER OF EMPLOYEES
As of December 31, 2019, Towercom employed 219 people, of which 33 women accounting for 15% of the total number 
of employees.  The number of years worked per one employee in 2019 was in average 21 years, thanks to a broad and deep 
professional competence and a low voluntary fluctuation.  

OPEN WORKING CULTURE
Towercom values and appreciates the ideas and initiatives of all colleagues and therefore on behalf of an open and 
transparent internal communication we organized, again in 2019, a series of regular meetings of employees with the 
company´s management dealing with the current issues in all regions of Slovakia. 
More employee activities such as monthly information forums, support of innovations and sharing ideas as well as 
volunteering activities including but not limited to activities in the area of ecology, education (cooperation with the Duke 
of Edinburg´s International award /DofE) or community support were among important tools leading to the continuous 
development of our corporate culture.



VÝHĽAD NA ROK 2020
Hlavnou víziou spoločnosti Towercom, a.s. je vybudovanie silnej trhovej pozície 
v rámci bezdrôtovej distribúcie televízneho a rozhlasového signálu ako aj 
poskytovanie vežovej infraštruktúry. Zároveň sa snažíme prinášať nové služby 
založené na technológiách obojsmernej dátovej komunikácie. V spoločnosti 
Towercom, a.s. veríme, že vďaka našim dlhoročným skúsenostiam
a neustálemu technologickému napredovaniu, dokážeme našim klientom ponúknuť 
vysokokvalitné služby v rámci infraštruktúry a šírenia mediálneho obsahu.

PROSPECTS FOR 
2020
Towercom’s vision is to build a strong 
market position in the distribution 
of TV and radio signals, as well 
as providing tower infrastructure. 
simultaneously, we aim to bring new 
services based on technologies of two 
way data communication. We believe 
that thanks to the many years of 
experience in the market, and ongoing 
technological development, we can 
offer high quality services to our clients 
in the areas of infrastructure and 
media broadcasting.

televíziu budúcnosti
Klasickú televíziu meníme na hybridnú,
interaktívnu a multimediálnu 
platformu, prístupnú a prispôsobenú 
pre každého človeka kdekoľvek  
a kedykoľvek.

infraštruktúru budúcnosti
Cielene rozvíjame technickú 
infraštruktúru, vďaka čomu sme 
pre telekomunikačných operátorov 
prirodzeným partnerom pri poskytovaní 
ich služieb.

Našu infraštruktúru využívame ako 
otvorenú sieť, v ktorej sú navzájom 
prepojení nie len ľudia alebo objekty 
najrôznejších druhov, ale aj procesy, 
dáta a veci okolo nás.

služby a produkty
Prostredníctvom nášho inovačného
centra zavádzame nové riešenia
do každodenného života.

Naše produkty a služby pomáhajú 
našim partnerom plnohodnotne využiť 
ich potenciál a zásadným spôsobom 
prispievajú k zvyšovaniu kvality života 
ľudí.

TVORÍME...

1918 |
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 Poznámka 31. decembra 2019 31. decembra 2018 

Majetok    

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia 7 85 826 78 411 
Nehmotný majetok 8 93 461 100 023 
Neobežný majetok celkom  179 287 178 434 
    
Zásoby 9 353 360 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 10 8 123 9 522 
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 12 1 302 1 015 
Obežný majetok celkom  9 778 10 897 
    

Majetok celkom   189 065 189 331 
    
Vlastné imanie    
Základné imanie 13 44 410 29 410 
Zákonný rezervný fond a ostatné fondy 13 4 656 4 656 
Neuhradená strata / nerozdelený zisk   (16 530) (6 505) 
Základné imanie a fondy priraditeľné vlastníkom  32 536 27 561 
Nekontrolujúce podiely  158 171 
Vlastné imanie celkom   32 694 27 732 
    
Záväzky    
Úvery a pôžičky 14 118 445 133 445 
Záväzok z prenájmu 4 1 862 - 
Rezervy 16 6 456 2 608 
Odložený daňový záväzok 17 19 603 18 439 
Neobežné záväzky celkom  146 366 154 492 
    
Úvery a pôžičky 14 1 599 815 
Záväzok z prenájmu 4 466 - 
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 15 7 940 6 292 
Obežné záväzky celkom  10 005 7 107 
    
Záväzky celkom  156 371 161 599 
    
Vlastné imanie a záväzky celkom  189 065 189 331 

   
 

Poznámky na stranách 10 až 43 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky. 
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Za obdobie končiace sa 31. decembra Poznámka 2019 
 

2018 
 

    

Výnosy z predaja služieb 18 42 620 48 080 
Ostatné výnosy 19 453 874 
Satelitné spojenie  (3 493) (7 250) 
Materiál a energie 20 (4 852) (5 716) 
Osobné náklady  (9 018) (8 547) 
Odpisy  7, 8 (16 136) (15 744) 
Čistá (strata) zisk z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení   (178) 69 
Služby 21 (7 353) (6 857) 
Ostatné náklady 22 (1 114) (709) 
Zisk z prevádzkovej činnosti  929 4 200 
    
Finančné výnosy 23 - 7 
Finančné náklady 23 (9 804) (10 069) 
Finančné náklady, netto  (9 804) (10 062) 
    
Strata pred zdanením  (8 875) (5 862) 
Daň z príjmov 24 (1 163) (1 388) 
Strata za obdobie  (10 038) (7 250) 
    
Ostatné súčasti komplexného výsledku  - - 
    
Komplexný výsledok za obdobie  (10 038) (7 250) 
    

 
Strata za obdobie priraditeľná:    
Vlastníkom  (10 025) (7 229) 
Nekontrolujúcim podielom   (13) (21) 
  (10 038) (7 250) 
    
Komplexný výsledok za obdobie priraditeľný:    
Vlastníkom   (10 025) (7 229) 
Nekontrolujúcim podielom  (13) (21) 
  (10 038) (7 250) 

 
 

Poznámky na stranách 10 až 43 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky. 
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Pozn. 

Základné 
imanie 

Zákonný 
rezervný 

fond 

Neuhradená 
strata/ 

Nerozdelený 
zisk 

 

Strata 
priraditeľná 
vlastníkom 

Nekontrolujúce 
podiely 

Spolu 

      
Stav k 1. januáru 
2018  

29 410 4 656 1 117 35 183  
- 

35 183 

Strata za obdobie  - - (7 229) (7 229) (21) (7 250) 
Komplexný výsledok 
hospodárenia 

 - - (7 229)  
(7 229) 

 
(21) (7 250) 

Stav k 31. decembru 
2018 13 29 410 4 656 (6 505) 

 
27 561 

 
171 27 732 

        
Stav k 1. januáru 
2019  29 410 4 656 (6 505) 

 
27 561 

 
171 27 732 

Zvýšenie základného 
imania  15 000 - - 15 000 - 15 000 

Strata za obdobie  - - (10 025) (10 025) (13) (10 038) 
Komplexný výsledok 
hospodárenia    (10 025) (10 025) (13) (10 038) 

Stav k 31. decembru 
2019 13 44 410 4 656 (16 530) 32 536 158 32 694 

 
 
Poznámky na stranách 10 až 43 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky. 
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Za obdobie končiace sa 31. decembra Poznámka 2019 2018 
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti    
Čistá strata za účtovné obdobie  (10 038) (7 250) 
Úpravy o:    
  Odpisy nehnuteľností, strojov a zariadení a nehmotného majetku 7, 8 16 136 15 744 
  Opravná položka k pohľadávkam a zásobám  196 (202) 
  Úrokové náklady 23 9 667 9 941 
  Úrokové výnosy 23 - - 
  Daň z príjmu 24 1 163 1 388 
  Zisk z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení  178 (69) 
  17 302 19 552 
Zmeny pracovného kapitálu:    

- Úbytok zásob  7 33 
- Úbytok pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok   1 202 2 380 
- (Úbytok) / prírastok záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov  (454) 756 
- Úbytok rezerv  (164) (274) 

Peňažné prostriedky z prevádzkovej činnosti  17 893 22 447 
    
Daň z príjmov prijatá   3 54 

Zaplatené úroky  (8 036) (9 919) 

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti  9 860 12 582 
    
Peňažné toky z investičnej činnosti    
Prijaté úroky  - - 
Príjmy z predaja nehnuteľností, strojov a zariadení  541 71 
Obstaranie dcérskej spoločnosti  - (419) 
Obstaranie nehnuteľností, strojov a zariadení  (8 930) (4 827) 
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti  (8 389) (5 175) 
    

Peňažné toky z finančnej činnosti    

Splácanie úverov   - (6 640) 
Leasingové platby  (473) - 
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti  (473) (6 640) 
    
Čistý úbytok peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov  998 767 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na začiatku obdobia  304 (463) 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov na konci 

obdobia 
 1 302 304 

 
 
Z toho: 
Bankové účty 12 1 302 1 015 

Kontokorentný účet (vo Výkaze finančnej pozície sa vykazuje ako pôžička)  - (711) 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov   1 302 304 
 
Poznámky na stranách 10 až 43 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto konsolidovanej účtovnej závierky. 
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1. Všeobecné informácie o Skupine 
    
Vykazujúca účtovná jednotka 
 
Towercom, a.s. (ďalej ako “Spoločnosť”) je spoločnosťou založenou na Slovensku.   
 
Adresa Spoločnosti je nasledovná: 
 

Cesta na Kamzík 14  

831 01 Bratislava 

Slovensko 

Spoločnosť Towercom a.s. bola založená 16. februára 2006 a do obchodného registra bola zapísaná 

31. mája 2006 - Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 3885/B. 

Identifikačné číslo Spoločnosti (IČO) je 36364568 a daňové identifikačné číslo (DIČ) je 2022201709. 
 
Spoločnosť ST Networks s.r.o. bola založená 8. augusta 2014 a do obchodného registra bola zapísaná 

22. augusta 2014 - Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka č. 100168/B. 

Identifikačné číslo Spoločnosti (IČO) 47255455. 
 
Spoločnosť ST Networks s.r.o. obstarala 30. septembra 2014 100%-ný podiel na spoločnosti Towercom, a.s. 

a za rok končiaci sa 31. decembrom 2014 zostavila konsolidovanú účtovnú závierku. 
 
K 1. januáru 2015 sa spoločnosti Towercom, a.s. a ST Networks s.r.o. zlúčili, pričom následníckou spoločnosťou 

je Towercom a.s. Spoločnosť ST Networks s.r.o. zanikla bez likvidácie zlúčením. 
 
Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2019 obsahuje účtovnú závierku 

Spoločnosti a jej dcérskych spoločností Towercom ČR, a.s. (Česká republika), ANTENA PLUS, a.s. (Slovenská 

republika), TELECOM CORP, a.s. (Slovenská republika) a AVIS s.r.o. (Slovenská republika) (súhrne nazývané 

ako “Skupina” a individuálne ako „spoločnosti v Skupine“).  
 
Spoločnosti v Skupine nie sú neobmedzene ručiacimi spoločníkmi v iných spoločnostiach. 
 
Hlavné aktivity Skupiny 
 
Hlavné aktivity Skupiny sú: 
 

– prevádzkovanie siete analógových rádiových vysielačov;  
– prevádzkovanie siete DVB-T a T-DAB (T-DMB); 
– zhotovenie a prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí a s tým súvisiace činnosti -napríklad 

frekvenčné plánovanie, meranie pokrytia rušení; 
– poskytovanie sietí a služieb v oblasti elektronických komunikácií; 
– prevádzkovanie bezdrôtovej siete v povolených pásmach pre vlastnú potrebu a cudzích, prenos dát; 
– prevádzkovanie satelitnej siete, rádio a TV vysielanie, prenos dát v systéme DVB-S a/alebo DVB-S2 

a poskytovanie „uplinku“; 
– poskytovanie RDS služieb; 
– mobilné prenosy pre televíznych vysielateľov v povolených pásmach; 
– prevádzkovanie rádiových zariadení pre vlastné ako aj externé použitie; 
– poskytovanie dátových služieb, prenos dát prostredníctvom bezdrôtovej siete prevádzkovanej v pásmach 

6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 23, 26 a 38 GHz; 
– sprístupnenie platenej televízie (Pay TV) v systéme DVB-S; 
– poskytovanie služieb káblových rozvodov; 
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– zriaďovanie, prevádzkovanie a poskytovanie telekomunikačných zariadení, komunikačných sietí 

a informačných technológií vo vlastníctve iných subjektov; a 
– dodávka elektriny. 

 
 
Počet zamestnancov 
 
Priemerný počet zamestnancov Skupiny v roku 2019 bol 225 (v roku 2018 bol 220). 
Počet zamestnancov k 31. decembru 2019 bol 230 z toho 29 vedúcich zamestnancov (k 31. decembru 2018 to 
bolo 223, z toho 26 vedúcich zamestnancov). 
 
Právny dôvod na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky 
 
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená podľa § 22 zákona NRSR č. 431/2002 o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. 
 
 
Dátum schválenia konsolidovanej účtovnej závierky na zverejnenie 
 
Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená k 31. decembru 2019 a za rok končiaci sa 

31. decembra 2019 a bola zostavená a schválená na vydanie predstavenstvom Spoločnosti 23. marca 2020. 
 
Informácie o orgánoch Spoločnosti 
 
Predstavenstvo   Ing. Martin Gebauer  predseda (od 15. novembra 2019) 
   Jiří Zrůst   podpredseda  
   Ing. Ivan Peschl   člen 
   Patrick Tillieux   predseda (do 14. novembra 2019) 
    
Dozorná rada   Ing. Roman Fischer  člen (do 1. januára 2019) 
   Zsolt Nagy   člen (od 1. januára 2020) 
   Marián Longauer   člen 
   Ing. Peter Bezák  člen (od 15. novembra 2019) 
   Radek Horák            člen (do 14. novembra 2019) 
 
Informácie o materskej spoločnosti, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za 

všetky účtovné jednotky konsolidovaného celku - najvyššia kontrolujúca spoločnosť Skupiny 
 
Materská spoločnosť ST Networks Holdings, S.a.r.l., Luxembursko nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. 

Spoločnosť je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Macquarie European Infrastructure 
Fund 4 L.P. so sídlom na 3rd Floor, 10 Lefebvre Street, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 2PE. 

 

2. Vyhlásenie o zhode 
  

Táto konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného 

výkazníctva (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou (EU). 
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3. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
 

Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Skupiny (going concern). 
 
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená podľa zásady historických obstarávacích cien okrem derivátových 

finančných nástrojov, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou. 
   
Funkčná a prezentačná mena 
 

Údaje v konsolidovanej účtovnej závierke sú uvedené v mene euro, ktorá je funkčnou menou skupiny a sú 

zaokrúhlené na celé tisíce, ak nie je uvedené inak. 
 
Použitie odhadov a úsudkov 
 
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s IFRS/EU vyžaduje, aby vedenie Spoločnosti urobilo úsudky, odhady a 

predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných postupov a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, 

výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných 

faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie 

účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa môžu líšiť od 

odhadov.  
   
Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov sú vykázané v 

období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie alebo v období korekcie 

a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.  
 
Informácie o významných oblastiach neistoty v odhadoch a kritických úsudkoch pri uplatňovaní účtovných zásad, 

ktoré majú najvýznamnejší vplyv na sumu vykázanú v účtovnej závierke sú opísané v nasledujúcej časti: 
 

Leasing  

Spoločnosť je nájomcom priestorov na umiestnenie technológii. Niektoré zo zmlúv sú uzavreté na dobu neurčitú. 

Spoločnosť pre účely určenia výšku záväzku z nájmu v zmysle IFRS 16 odhaduje životnosť takýchto zmlúv. Doba 

životnosti zmlúv sa odvodzuje od priemernej doby životnosti podobných zmlúv uzavretých na dobu určitú a 
predstavuje priemerne 7 rokov. 

 

Odhadovaná rezerva na likvidáciu zariadení (ARO) 

Spoločnosť je povinná odstrániť základňové stanice a ich technické vybavenie, ak by sa ukončilo ich používanie. 
Rezerva na odstránenie bola stanovená na základe nákladov na toto odstránenie, ktoré Spoločnosť bude musieť 

vynaložiť, aby splnila svoje záväzky k ochrane životného prostredia v rámci odstránenia základní a ich uvedenia 

do pôvodného stavu. Rezerva je stanovená na základe súčasných nákladov, ktoré sú extrapolované do budúcich 

rokov použijúc najlepší dostupný odhad vysporiadania sa s týmto záväzkom. Záväzok je odúročený bezrizikovou 

úrokovou mierou. Tento odhad je každoročne prehodnocovaný a rezerva je následne upravená, pričom sa upraví 

aj hodnota aktív. Spoločnosť odhaduje životnosť svojich staníc na 70 rokov. Rezerva na likvidáciu zariadení (ARO) 

bola zaúčtovaná vo výške 4 012 tis. EUR.  
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Analýza citlivosti rezervy na likvidáciu zariadení (ARO) 
 
Zmena diskontnej sadzby o 50 bázických bodov a zmena nákladov na odstránenie základne o 10 % oproti 
pôvodným odhadom použitým k 31. decembru 2019 by zvýšila alebo znížila rezervu na likvidáciu zariadení 
(ARO) o nasledovné sumy: 
 

v tis. EUR Zníženie Zvýšenie 

Diskotná sadzba +/- 50 b.b. (1 149) 1 619
Náklady na demontáž +/- 10% 401 (401)

31. december 2019

 
 
Analýza citlivosti bola odhadnutá na základe koncoročných zostatkov a skutočné výsledky týchto odhadov sa 

môžu v budúcnosti líšiť. 
 
Spoločnosť očakáva, že celkové náklady na demontáž zariadení a uvedenie prenajatých lokalít do pôvodného 

stavu budú po uplynutí životnosti v budúcich cenách v celkovej výške 43 881 tis. EUR. 
 
Budúce udalosti a ich vplyv sa nedajú s istotou určiť. Podobne aj účtovné odhady vyžadujú posúdenie a odhady 
použité na zostavenie účtovnej závierky sa upravia, keď nastanú nové okolnosti, získajú sa nové informácie a 

skúsenosti, alebo keď sa zmení podnikateľské prostredie, v ktorom spoločnosť pôsobí. Skutočné výsledky sa 
môžu líšiť od odhadovaných. 
 
4. Významné účtovné metódy a účtovné zásady  
 
Účtovné metódy uvedené nižšie boli dôsledne uplatňované vo všetkých obdobiach prezentovaných v tejto 

konsolidovanej účtovnej závierke a jednotne ich uplatňovali účtovné jednotky Skupiny, s výnimkou prvotného 

prijatia IFRS 16, ako je opísané v poznámke 4.u). 
 

a) Základ pre konsolidáciu 
 

i. Dcérske spoločnosti 
 
Dcérske spoločnosti sú tie spoločnosti, ktoré sú kontrolované Skupinou. Účtovné závierky dcérskych spoločností 

sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky odo dňa vzniku kontroly do dňa, keď došlo k strate kontroly. 
Účtovné metódy a účtovné zásady dcérskych spoločností sa zmenia, ak je to nevyhnutné  na dosiahnutie súladu 

s účtovnými metódami a účtovnými zásadami prijatými Skupinou. 
 

ii. Transakcie eliminované pri konsolidácii 
 
Zostatky účtov a transakcie v rámci Skupiny, ako aj všetky nerealizované výnosy a náklady vyplývajúce z 

transakcií v rámci Skupiny, sú pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky eliminované. Nerealizované zisky 

z transakcií so subjektami účtovanými metódou vlastného imania sú eliminované oproti investíciám v týchto 

subjektoch, a to do výšky podielu Skupiny v týchto subjektoch. Nerealizované straty sú eliminované rovnakým 

spôsobom ako nerealizované zisky, ale iba v takom rozsahu, v akom nie je dôkaz o znehodnotení investície. 
 

iii. Podnikové kombinácie 
 
Pri podnikových kombináciách, pri ktorých Skupina získava kontrolu, sa uplatňuje obstarávacia (akvizičná) 

metóda. Poskytnutá protihodnota pri obstaraní sa vo všeobecnosti oceňuje reálnou hodnotou, podobne ako 

obstarané čisté aktíva. Vykázaný goodwill sa každoročne testuje na znehodnotenie. Zisk z výhodnej kúpy sa 

vykáže vo výkaze ziskov a strát hneď. Náklady súvisiace s obstaraním (transakčné náklady) sa vykážu ako náklad 
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v tom období, v ktorom vznikli, okrem nákladov, ktoré sa týkajú vydania dlhových cenných papierov a cenných 

papierov predstavujúcich podiel na vlastnom imaní.  
 
Súčasťou poskytnutej protihodnoty nie sú čiastky, ktoré sa týkajú vysporiadania vzťahov existujúcich pred 

podnikovou kombináciou. Tieto čiastky sú vykázané vo výkaze ziskov a strát. 
 
Podmienená protihodnota sa oceňuje reálnou hodnotou ku dňu obstarania. Ak sa povinnosť zaplatiť podmienenú 

protihodnotu, spĺňajúca definíciu finančného nástroja klasifikuje ako vlastné imanie, potom sa podmienená 

protihodnota nepreceňuje a jej vysporiadanie sa účtuje do vlastného imania. Inak sa následné zmeny reálnej 

hodnoty podmienenej protihodnoty vykážu vo výkaze ziskov a strát. 
 
Ak sa vyžaduje, aby sa prísľuby alebo nahradzujúce prísľuby na základe podielov (share-based payment awards  
or replacement awards) vymenili za prísľuby držané zamestnancami obstarávaného subjektu, potom je hodnota 

nahradzujúcich prísľubov obstarávateľa (celá alebo jej časť) súčasťou ocenenia poskytnutej protihodnoty pri tejto 

podnikovej kombinácii. Vychádza sa pritom z porovnania trhovej hodnoty nahradzujúcich prísľubov s trhovou 

hodnotou prísľubov obstarávaného subjektu, a z rozsahu, v akom sa nahradzujúce prísľuby vzťahujú k službám 

poskytnutým ešte pred kombináciou. 
 

iv. Nekontrolujúce podiely 
 
Nekontrolujúce podiely sa ku dňu ich nadobudnutia oceňujú proporcionálne podielom na čistých aktívach dcérskej 

spoločnosti. 
 
Zmeny vlastníckeho podielu materskej spoločnosti v dcérskej spoločnosti, ktoré nemajú za následok stratu 

kontroly dcérskej spoločnosti materskou spoločnosťou, sa účtujú ako transakcie s vlastným imaním. 
 

v. Strata kontroly dcérskej spoločnosti materskou spoločnosťou 
 
Ak materská spoločnosť stratí kontrolu nad dcérskou spoločnosťou, materská spoločnosť ukončí vykazovanie 

aktív a záväzkov bývalej dcérskej spoločnosti z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii; vykáže zisk alebo 

stratu spojenú so stratou kontroly, ktoré možno pripísať predchádzajúcemu kontrolnému podielu a vykáže 

akékoľvek investície ponechané v bývalej dcérskej spoločnosti v ich reálnej hodnote v čase straty ovládania. 
 

b) Cudzia mena  
 
i. Transakcie v cudzej mene 

 
Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na funkčnú menu výmenným kurzom platným v deň uskutočnenia 

transakcie. Peňažné položky majetku a záväzkov v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka, sú prepočítané na euro kurzom cudzej meny platným ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. 

Nepeňažné položky  majetku a záväzkov v cudzej mene, ktoré sú ocenené v  historických cenách, sú prepočítané 

kurzom cudzej meny platným v deň uskutočnenia transakcie. Nepeňažné položky majetku a záväzkov v cudzej 

mene, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotu, sa prepočítajú na euro kurzom cudzej meny platným v deň určenia 

reálnej hodnoty. Kurzové rozdiely z prepočtu cudzej meny sa vykazujú vo výsledku hospodárenia bežného 

účtovného obdobia. 
 

ii. Prevádzky v zahraničí 
 
Majetok a záväzky prevádzok v zahraničí vrátane goodwillu a úprav reálnych hodnôt vzniknutých pri akvizícii sú 

prepočítané na euro kurzom platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Náklady a výnosy 

prevádzok v zahraničí sú prepočítané na euro kurzom platným ku dňu uskutočnenia transakcie. V prípade, že sa 



Towercom, a.s. 

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2019 
 

15 

 

kurz eura významne nemení, na prepočet nákladov a výnosy prevádzok v zahraničí sa použije priemerný kurz za 

účtovné obdobie.   
 
Kurzové rozdiely vzniknuté z prepočtu cudzích mien sa vykazujú vo výkaze  komplexného výsledku hospodárenia 

ako samostatná položka vo vlastnom imaní. Ak sa prevádzka v zahraničí vyradí, úplne alebo čiastočne, príslušná 

časť tejto položky vlastného imania sa preúčtuje do výsledku hospodárenia ako súčasť zisku alebo straty 

z vyradenia. 
 
Ak vyrovnanie peňažnej položky pohľadávky alebo záväzku voči prevádzke v zahraničí nie je ani plánované, ani 

nie je pravdepodobné, že k nemu dôjde v dohľadnej budúcnosti, kurzové zisky a straty vyplývajúce z tejto 
peňažnej položky pohľadávky alebo záväzku sa považujú za súčasť čistej investície do zahraničnej prevádzky  

a sú vykazované v ostatných súčastiach komplexného výsledku ako samostatná položka vlastného imania.  
 

c) Derivátové finančné nástroje 
 

Skupina používa derivátové finančné nástroje na zabezpečenie proti úrokovým rizikám z finančných aktivít. V 

súlade s finančnou politikou Skupina nedrží ani nevydáva finančné deriváty za účelom obchodovania s nimi. Avšak 
žiadne deriváty nespĺňajú kritériá účtovania finančného zabezpečenia, účtujú sa ako nástroje obchodovania. 
    
Deriváty sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou. Následne po prvotnom vykázaní sa deriváty oceňujú reálnou 

hodnotou. Zisk alebo strata z precenenia na reálnu hodnotu  sa vykazuje vo výsledku hospodárenia  ako súčasť 

finančných nákladov, netto. Všetky vzniknuté náklady priraditeľné k transakciám s derivátmi sa vykazujú vo 

výsledku hospodárenia toho obdobia, v ktorom vznikli.  
 
Spôsob určenia reálnej hodnoty derivátov je uvedený v účtovnej zásade t) v. 
 

d) Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia  
 
i. Vlastný majetok 

 
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia sú ocenené obstarávacími  cenami zníženými o oprávky (pozri nižšie) a  o straty zo 
zníženia hodnoty (pozri účtovné zásady bod j)). Ocenenie majetku vytvoreného vlastnou činnosťou zahŕňa náklady 

na materiál, priame mzdové náklady, a ak je to relevantné, aj prvotný odhad nákladov na demontáž a odstránenie 

majetku a na uvedenie miesta jeho umiestnenia do pôvodného stavu, a primeraný podiel  výrobnej réžie. 
 
Náklady na úvery a pôžičky, ktoré sú priamo priraditeľné k obstaraniu, výstavbe alebo výrobe kvalifikovaného 

majetku, sú súčasťou obstarávacej ceny majetku. 
 
Ak položky nehnuteľností, strojov a zariadení majú rôznu dobu použiteľnosti, potom sú účtované ako samostatné 

položky nehnuteľností, strojov a zariadení.  
 

ii. Najatý majetok (IFRS 16) 
 
Pri uzavretí zmluvy Spoločnosť vyhodnocuje, či zmluva obsahuje nájom. Zmluva predstavuje nájomnú zmluvu 

respektíve obsahuje nájom, ak prenáša právo kontrolovať používanie daného majetku počas určitého obdobia za 

protihodnotu. Spoločnosť považuje zmluvu za nájom, ak spĺňa všetky nasledujúce podmienky: 
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- existuje identifikovaný majetok, či už explicitne alebo implicitne, a 
- nájomca získa v podstate všetky ekonomické úžitky z používania identifikovaného majetku, a 
- nájomca má právo riadiť používanie identifikovaného majetku. 

 
Táto účtovná metóda sa použije pre zmluvy uzavreté po 1. januári 2019.  
 
Spoločnosť uplatnila výnimku a aplikovala nový štandard IFRS 16 na všetky zmluvy, ktoré uzatvorila pred 1. 
januárom 2019 a identifikovala ich ako nájmy podľa IAS 17 a IFRIC 4 (grandfather the definition of lease on 

transition). To znamená, že nanovo neposudzuje lízingové zmluvy, ktoré boli vyhodnotené ako lízing podľa IAS 

17, či spĺňajú novú definíciu lízingu podľa IFRS 16. 
 
Pri prvotnom vykázaní a následnom precenení lízingovej zmluvy, ktorá obsahuje lízingovú a ne-lízingovú zložku, 

Spoločnosť priradí zmluvne dohodnutú protihodnotu na každú lízingovú zložku pomerne na základe ich hodnoty 

v prípade, ak by boli dohodnuté samostatne, a na základe celkovej hodnoty ne-lízingových zložiek, ak by boli 

dohodnuté samostatne. Spoločnosť účtuje samostatne o lízingových a ne-lízingových zložkách pri nájmoch 

pozemkov a nehnuteľností, pozri účtovnú zásadu f) pre viac informácií.  
 

iii. Najatý majetok (IAS 17 – porovnateľné obdobie) 
 
Prenájom za podmienok, pri ktorých Skupina prevezme všetky podstatné riziká a úžitky charakteristické pre 

vlastníctvo daného majetku, sa klasifikuje ako finančný prenájom. Pri prvotnom vykázaní sa prenajatý majetok 

oceňuje sumou, ktorá sa rovná reálnej hodnote alebo súčasnej hodnote minimálnych leasingových splátok, podľa 

toho, ktorá je nižšia. Po prvotnom vykázaní sa majetok zaúčtuje v súlade s účtovnými postupmi platnými pre tento 

druh majetku. 
 
Iný druh prenájmu sa klasifikuje ako operatívny prenájom a  takýto majetok sa nevykazuje vo výkaze finančnej 

pozície Skupiny. Platby na základe operatívneho prenájmu sa vykazujú vo výsledku hospodárenia rovnomerne 

počas dohodnutej doby nájmu.  
 

iv. Následné náklady 
 
Skupina vykazuje ako súčasť účtovnej hodnoty príslušnej položky nehnuteľností, strojov a zariadení náklady na 

výmenu takejto položky v čase ich vzniku, ak je pravdepodobné, že z danej položky budú Skupine plynúť 

ekonomické úžitky a tieto náklady sa dajú spoľahlivo oceniť. Náklady na opravy alebo údržbu nehnuteľností, 

strojov a zariadení, ktoré vznikli v súvislosti s obnovením alebo udržaním očakávaných ekonomických úžitkov 

z majetku, sa vykazujú ako náklady v tom období, v ktorom vznikli.  
 

v. Odpisy 
  
Odpisy sú vykázané vo výsledku hospodárenia na rovnomernom základe počas odhadovanej doby použiteľnosti 

jednotlivých položiek nehnuteľností, strojov a zariadení okrem dopravných prostriedkov, ktoré sú odpisované 

degresívnou metódou. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol   
majetok uvedený do užívania. Pozemky a obstarávaný dlhodobý majetok sa neodpisujú. Odhadované doby 

použiteľnosti sú nasledovné: 
 
• Budovy      10 - 50 rokov 
• Stroje a zariadenia    4 - 15 rokov 
• Dopravné prostriedky   4 - 8 rokov 
 
Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a účtovné hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa potrebné úpravy.  
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vi. Posúdenie zníženia hodnoty majetku 
 
Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri  posudzovaní zníženia hodnoty majetku sú:  
 
• technologický pokrok, 
• významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými prevádzkovými 

výsledkami, 
• významné zmeny v spôsobe užitia majetku Skupiny alebo celkovej zmeny stratégie Skupiny, 
• zastaranosť produktov. 
 
Ak Skupina zistí, že na základe existencie jedného alebo viacerých indikátorov zníženia hodnoty majetku, účtovná 

hodnota majetku prevyšuje jeho návratnú hodnotu, zníženie hodnoty majetku Skupina určí na základe odhadov 

projektovaných čistých diskontovaných peňažných tokov, ktoré sa očakávajú z daného majetku vrátane jeho 

prípadného predaja. Odhadované zníženie hodnoty by sa mohlo preukázať ako nedostatočné, ak analýzy 

nadhodnotili peňažné toky alebo ak sa podmienky v budúcnosti zmenia. 
 

e) Nehmotný majetok 
 

i. Vlastný majetok 
 
Nehmotný majetok obstaraný Skupinou má určitú dobu použiteľnosti a oceňuje sa obstarávacou cenou zníženou o 

oprávky a straty zo zníženia hodnoty (pozri účtovné zásady bod j)). Goodwill sa oceňuje obstarávacou cenou a 

každoročne sa preveruje zníženie jeho hodnoty. 
 

ii. Následné náklady 
 
Následné náklady  sa vykazujú ako nehmotný majetok len vtedy, ak zvýšia budúce ekonomické úžitky obsiahnuté 

v položke nehmotného majetku, ktorého sa týkajú. Všetky ostatné náklady sa vykazujú ako náklad vo výsledku 

hospodárenia v tom období, v ktorom vznikli. 
 

iii. Odpisy 
  
Odpisy sa vykazujú vo výsledku hospodárenia na rovnomernom základe počas odhadovanej doby použiteľnosti  

jednotlivých položiek nehmotného majetku. Odpisovanie začína od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bol nehmotný majetok uvedený do užívania. Odhadované doby použiteľnosti sú nasledovné: 
 
• Softvér        2 - 5 rokov 
• Oceniteľné práva (zmluvy so zákazníkmi)   3 – 15 rokov 
• Licencie        7 – 20 rokov 
 
Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a účtovné hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa potrebné úpravy.  
 
Doba odpisovania pre oceniteľné práva bola stanovaná podľa zostatkovej dĺžky príslušných zmlúv so zákazníkmi. 

Doba odpisovania pre licencie bola stanovaná podľa zostatkovej platnosti príslučných licencií. Skupina pokladá 

neistotu ohľadne uvedených odpisových dôb za nevýznamnú. 
 
Goodwill sa neodpisuje, ale sa preveruje  na zníženie hodnoty, a to ročne alebo častejšie, ak udalosti alebo zmeny 

v okolnostiach indikujú, že by mohol byť znehodnotený. 
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iv. Posúdenie zníženia hodnoty majetku 
 
Posúdenie zníženia hodnoty nehmotného majetku je vykonané podobným spôsobom ako posúdenie zníženia 

hodnoty hmotného majetku ako je  popísané v účtovnej zásade d) vi. vyššie.  
 

f) Leasing  
 
Spoločnosť vykáže právo na využívanie majetku a záväzok z nájmu na začiatku nájmu. Počiatočná hodnota práva 

na používanie majetku sa stanoví ako súčet počiatočnej hodnoty záväzku z nájmu, platieb nájomného 

uskutočnených pred alebo v deň začatia nájmu, počiatočných priamych nákladov na strane nájomcu ponížených 

o akékoľvek obdržané lízingové stimuly. Spoločnosť má z titulu nájmov záväzky na demontáž alebo na uvedenie 

predmetu nájmu do pôvodného stavu po ukončení doby nájmu a preto na ne tvorí rezervy v zmysle IAS 37 opísané 

v časti 3. 
 
Pri stanovení doby nájmu sa predovšetkým posudzuje dĺžka dohodnutej doby nájmu ako aj možnosti jej 

predčasného ukončenia resp. možnosti predĺženia zmluvy. Pri posudzovaní pravdepodobnosti uplatnenia 

možnosti predĺženia respektíve predčasného ukončenia doby nájmu Spoločnosť berie do úvahy všetky relevantné 

skutočnosti a okolnosti, ktoré poskytujú ekonomické podnety na uplatnenie (neuplatnenie) týchto možností. Doba, 

o ktorú je možné zmluvu predĺžiť (respektíve doba, ktorá nasleduje po možnosti zmluvu predčasne ukončiť), sa 

zahrnie do doby nájmu iba v prípade, že si je Spoločnosť dostatočne istá, že predĺženie bude uplatnené. 
 
Právo na používanie majetku sa odpisuje rovnomerne počas doby nájmu od začatia nájmu až po jeho ukončenie. 
V prípade, ak nájom zahŕňa prevod vlastníctva alebo kúpnu opciu, sa právo na používanie majetku odpisuje 

rovnomerne počas doby použiteľnosti majetku. Odpisovať sa začína dňom začatia nájmu. Posúdenie možného 

znehodnotenia práva na používanie majetku sa uskutočňuje podobným spôsobom ako posúdenie zníženia 

hodnoty nehnuteľností, strojov a zariadení, ako je opísané v účtovnej zásade d) vi. vyššie. 
 
Záväzok z nájmu sa prvýkrát oceňuje v deň sprístupnenia najatého majetku nájomcovi (deň začiatku nájmu). 

Záväzky z lízingu sa prvotne oceňujú v súčasnej hodnote lízingových splátok počas doby nájmu, ktoré neboli 

zaplatené k dátumu počiatočného ocenenia s použitím diskontnej sadzby, ktorú predstavuje prírastková 

výpožičková miera nájomcu („the incremental borrowing rate“). Prírastková výpožičková miera nájomcu bola 

stanovená na základe dostupných finančných informácií týkajúcich sa Spoločnosti. Následné precenenie 

lízingového záväzku sa vykoná v prípade, že dôjde k zmene podmienok zmluvy (napr. zmena doby nájmu z 

dôvodu uplatnenia možnosti na predĺženie prípadne predčasné ukončenie zmluvy, zmena platby za nájom na 

základe zmeny indexu alebo sadzby používanej pri stanovení platieb, zmena posúdenia pravdepodobnosti 

uplatnenia kúpnej opcie atď.). Akékoľvek následné prehodnotenie záväzku z nájmu bude mať vplyv aj na ocenenie 

práva na používanie majetku. Ak by to viedlo k zápornej hodnote práva na používanie majetku, zostávajúci vplyv 

sa vykáže s vplyvom na výsledok hospodárenia (takže výsledné právo na používanie majetku bude vykázané v 

nulovej hodnote). Počas účtovného obdobia Spoločnosť neúčtovala o precení lízingového záväzku z dôvodu 

vyššie uvedených zmien. 
 
Spoločnosť uplatnila voliteľnú výnimku a nevykazuje právo na používanie majetku ani záväzok z nájmu pri 

nájomných zmluvách, v ktorých je hodnota najatého majetku jednoznačne nižšia ako 5 000 EUR. Pri určení 

predpokladanej hodnoty majetku sa vychádza z predpokladu, že ide o nový majetok. Ak nie je možné spoľahlivo 

určiť hodnotu majetku, voliteľná výnimka sa pre takýto nájom neaplikuje. 
 

Spoločnosť vo výkaze finančnej pozície vykazuje právo na používanie majetku v rámci dlhodobého hmotného 

majetku, strojov a zariadení a záväzky z nájmu v rámci krátkodobých a dlhodobých záväzkov. Ďalej Spoločnosť 

vo výkaze peňažných tokov vykázala transakcie súvisiace s nájmom nasledovne: 

• platby za istinu týkajúcu sa záväzkov z nájmu v rámci tokov z finančných činností, 
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• platby za úroky týkajúce sa záväzkov z nájmu v rámci tokov z prevádzkovej činnosti (uplatňujú sa tu 
požiadavky na zaplatený úrok v súlade s IAS 7), 

• platby za krátkodobý nájom, nájom drobného majetku a platby variabilných častí nájomného, ktoré nie sú 
zahrnuté do ocenenia záväzkov z nájmu v rámci tokov z prevádzkovej činnosti.  

 
g) Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 
 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou, následne sa oceňujú 

amortizovanými nákladmi použitím metódy efektívnej úrokovej miery, zníženými o straty zo zníženia hodnoty. 
 

h) Zásoby 
 

Zásoby sú ocenené obstarávacou cenou alebo čistou realizačnou hodnotou, podľa toho, ktorá je nižšia. Čistá 

realizačná hodnota je odhadovaná predajná cena pri bežnom podnikaní znížená o odhadované náklady na 
dokončenie a odhadované náklady na uskutočnenie predaja.  
 
Zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom a zahŕňajú náklady spojené s obstaraním a ostatné náklady 

spojené s uvedením zásob do ich súčasného miesta a stavu.  
Hodnota zásob sa upravuje o zníženie ich hodnoty.  
 

i) Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 
 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov zahŕňajú peniaze v hotovosti a peniaze na účtoch 

v bankách. Kontokorentné úvery, ktoré sú splatné na požiadanie a sú súčasťou riadenia likvidity Skupiny, sú 

vykazované vo výkaze finančnej pozície v rámci Úverov a pôžičiek v rámci obežných záväzkov. Vo výkaze 

peňažných tokov sú vykazované ako  peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov.   
  

j) Zníženie hodnoty 
  

Finančný majetok 

 

Skupina posudzuje zníženie hodnoty vo výške rovnajúcej sa celoživotným očakávaným kreditným stratám (ďalej 

„ECL“). 
 
Pri stanovení, či sa kreditné riziko finančného majetku výrazne zvýšilo od počiatočnej úrovne a pri odhade ECL, 

Skupina posudzuje počas celej životnosti finančného majetku primerané a preukázateľné informácie, ktoré sú 

relevantné a dostupné bez neprimeraných nákladov alebo úsilia. Zahŕňa to kvantitatívne aj kvalitatívne informácie 

a analýzy založené na historických skúsenostiach Skupiny a hodnotení rizika vrátane informácií o budúcnosti. 
 
Skupina predpokladá, že kreditné riziko finančného majetku sa výrazne zvýšilo, ak je tento po splatnosti dlhšie 
ako 120 dní.  
 
Celoživotné očakávané kreditné straty sú ECL, ktoré vyplývajú zo všetkých možných prípadov zlyhania počas 
očakávanej životnosti finančného nástroja. Maximálne posudzované obdobie pri odhadovaní ECL je maximálne 

zmluvné obdobie, počas ktorého je Skupina vystavená kreditnému riziku. 
 
Meranie ECL 

 
ECL sú pravdepodobnosťou vážený odhad kreditných strát. Kreditné straty sú ocenené ako súčasná hodnota všetkých 

strát hotovosti (t.j. rozdiel medzi peňažnými tokmi, ktoré sú v súlade so zmluvou, a peňažnými tokmi, ktoré Skupina 
očakáva, že dostane). 
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ECL nie sú diskontované, pretože neobsahujú žiadny významný finančný komponent. 
 
Všetky straty zo zníženia hodnoty sa vykazujú vo výsledku hospodárenia.  
 
Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak zrušenie možno objektívne priradiť k udalosti, ktorá nastane po vykázaní straty zo 

zníženia hodnoty. V prípade finančného majetku oceneného amortizovanými nákladmi sa zrušenie vykáže vo výsledku 

hospodárenia.   
 
Nefinančný majetok 

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku Skupiny, iného ako   

nehnuteľností, strojov a zariadení (pozri účtovné zásady bod d) iv.), nehmotného majetku (pozri účtovné zásady bod  

e) iv), zásob (pozri účtovné zásady bod h) a odloženej daňovej pohľadávky (pozri účtovné zásady bod q)  posudzovaná 

z hľadiska možnosti existencie indikátorov zníženia hodnoty tohto majetku. Ak takéto indikátory existujú, odhadne sa 

návratná hodnota daného majetku.  
 
Zníženie hodnoty sa vykáže vždy, keď účtovná hodnota majetku, resp. jednotky generujúcej peňažné prostriedky, 

prevyšuje jeho návratnú hodnotu. Jednotka generujúca peňažné prostriedky je najmenšia identifikovateľná skupina 
majetku zabezpečujúca príjem peňažných prostriedkov, ktoré sú do veľkej miery nezávislé od príjmov peňažných 

prostriedkov z ostatného majetku a skupín majetku. 
 
Zníženie hodnoty vykázané s ohľadom na jednotku generujúcu peňažné prostriedky je alokované najprv ako zníženie 

účtovnej hodnoty goodwillu priradeného jednotke generujúcej peňažné prostriedky (alebo skupine jednotiek) a potom 
ako zníženie účtovnej hodnoty ostatného majetku v jednotke (skupine jednotiek) proporčne. 
 
Návratná hodnota ostatného majetku je reálna hodnota znížená o náklady na predaj alebo hodnota v používaní, podľa 

toho, ktorá je vyššia. Pri určení hodnoty v používaní sa očakávané budúce peňažné toky odúročia na ich súčasnú hodnotu 

použitím diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá zohľadňuje súčasné trhové posúdenie budúcej hodnoty peňazí a riziká 

vzťahujúce sa na daný majetok. Pre majetok, ktorý negeneruje do veľkej miery samostatné peňažné toky, sa návratná 

hodnota určuje pre skupinu jednotiek generujúcich hotovosť, do ktorej tento majetok patrí. 
 
Straty zo zníženia hodnoty  ostatného majetku vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa vyhodnocujú ku každému dňu, 

ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje s cieľom zistiť, či existujú faktory, ktoré by naznačovali, že sa strata znížila alebo 
prestala existovať. Strata zo zníženia hodnoty sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov použitých na určenie návratnej  

hodnoty. 
 
Strata zo zníženia hodnoty sa zruší  len v rozsahu,  v akom účtovná hodnota majetku neprevýši účtovnú hodnotu, ktorá 

by bola stanovená , ak by nebola vykázaná strata zo zníženia hodnoty. Strata zo zníženia hodnoty sa nezruší pri goodwille.  
 

k) Ukončené činnosti 
  

Ukončená činnosť je zložka podnikania Skupiny, ktorá predstavuje samostatnú významnú oblasť podnikania 

alebo geografickú oblasť, v ktorej činnosti prebiehajú, ktorá sa vyradila alebo je držaná na predaj, alebo je to 

dcérska účtovná jednotka, ktorá sa obstarala výlučne za účelom jej ďalšieho predaja. Klasifikácia ako ukončená 

činnosť sa uskutoční pri vyradení alebo vtedy, ak sa splnia podmienky na klasifikáciu ako držaný na predaj, podľa 

toho, čo nastane skôr. Keď sú činnosti klasifikované ako ukončené činnosti, porovnateľné údaje vo výkaze 

komplexného výsledku hospodárenia sa vykážu tým spôsobom, ako by tieto činnosti boli klasifikované ako 

ukončené činnosti od začiatku porovnateľného účtovného obdobia.  
 

l) Úvery a pôžičky 
  

Úročené úvery a pôžičky sa prvotne oceňujú  reálnou hodnotou zníženou o súvisiace transakčné náklady. 

Následne sa úročené úvery a pôžičky oceňujú vo výške amortizovaných nákladov, pričom rozdiel medzi hodnotou, 
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v ktorej sa úvery splatia a obstarávacími nákladmi, sa vykáže vo výsledku hospodárenia metódou efektívnej 

úrokovej miery počas doby trvania úverového vzťahu.  
 

m) Rezervy 
 

Rezerva sa vykáže vo výkaze finančnej pozície, ak má Skupina v dôsledku minulej udalosti existujúci právny alebo 

implicitný záväzok, ktorý možno spoľahlivo odhadnúť a je pravdepodobné, že splnenie daného záväzku bude viesť 

k úbytku ekonomických úžitkov v budúcnosti. Pri určení hodnoty rezerv sa očakávané budúce peňažné toky 

odúročia na ich súčasnú hodnotu použitím diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá zohľadňuje súčasné trhové 

posúdenie hodnoty peňazí a ak je to vhodné, riziká vzťahujúce sa na daný záväzok. 
 

n)  Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky   
 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou. Následne sa oceňujú 

amortizovanými nákladmi.  
 

o) Výnosy 
 
Výnosy zahŕňajú predovšetkým výnosy z poskytovania satelitných sietí, rádia a TV vysielania a poskytovania 
iných telekomunikačných služieb.  
 
Všetky prijaté protihodnoty od zákazníkov na základe zmlúv o poskytovaní služieb sa vykazujú proporcionálne v 

reálnej hodnote prijatej protihodnoty alebo pohľadávky, počas celej doby trvania príslušných zmlúv, vrátane 

akýchkoľvek bezplatných období, ktoré môžu byť zahrnuté v zmluve.   
 
Ak vymožiteľnosť protihodnoty od zákazníka nie je pravdepodobná (t.j. manažment posúdi, že vymožiteľnosť 

protihodnoty, ktorú je zákazník Skupine dlžný, už nie je dlhšia považovaná za pravdepodobnú), potom sa výnosy 

nebudú vykazovať proporcionálne, ale vykážu sa až po prijatí protihodnoty od zákazníka v hotovosti.  
 
Protihodnoty od zákazníkov prijaté na základe zmlúv o poskytovaní služieb vo forme preddavkov sa vykazujú vo 

výkaze finančnej pozície. Pre významné preddavky sa úrok z prijatej sumy časovo a vecne vykazuje s použitím 

efektívnej úrokovej miery v čase prijatia preddavku. Nevyfakturovaná časť vykázaných výnosov sa zverejňuje v 

časti pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky, príslušne rozdelené na krátkodobú a dlhodobú časť.   
Viac informácií je uvedených v bode 18. 
 

p)  Finančné náklady a finančné výnosy 
 

Finančné náklady a finančné výnosy zahŕňajú najmä:  
 
• nákladové úroky z úverov a pôžičiek počítané metódou efektívnej úrokovej miery (okrem tých, ktoré sú priamo 

priraditeľné k obstaraniu, výstavbe alebo výrobe kvalifikovaného majetku), 
• výnosové úroky z investovaných prostriedkov, 
• úrokové náklady z odúročenia rezerv; 
• zisky a straty z precenenia derivátov na ich reálnu hodnotu a  
• kurzové zisky a straty. 
 

Úrokové výnosy a náklady sa vykazujú vo výsledku hospodárenia na báze časového rozlíšenia metódou efektívnej 

úrokovej sadzby. 
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q) Daň z príjmov  

 
Daň z príjmov zahŕňa splatnú a odloženú daň. Daň z príjmov sa vykazuje vo výsledku hospodárenia okrem 

prípadu, kedy sa týka položiek vykazovaných priamo vo vlastnom imaní alebo v ostatných súčastiach 

komplexného výsledku, kedy sa vykazuje vo vlastnom imaní alebo v ostatných súčastiach komplexného výsledku 

hospodárenia. 
   
Splatná daň z príjmov je očakávaný daňový záväzok zo zdaniteľných príjmov za rok s použitím sadzby dane 
platnej ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka alebo sadzby dane, o ktorej sa predpokladá, že bude 

platiť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a úprav daňového záväzku z minulých rokov.  
 
Odložená daň je vypočítaná z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov pre účely 

finančného výkazníctva a ich daňovou základňou. Odložená daň sa nepočíta z dočasných rozdielov, ktoré vznikajú 

pri prvotnom vykázaní majetku alebo záväzkov v transakcii, ktorá nie je podnikovou kombináciou a v čase 

transakcie táto neovplyvňuje ani účtovný ani daňový zisk. Odložená daň sa počíta podľa sadzby dane, o ktorej sa 

predpokladá, že sa bude uplatňovať na dočasné rozdiely v čase, kedy dôjde k vyrovnaniu ich vplyvu, podľa 

zákonov alebo návrhu zákonov, ktoré boli prijaté do dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. 
 
O odloženej daňovej pohľadávke z nevyužitých daňových strát, daňových úľav a odpočítateľných dočasných 

rozdielov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému bude možné vyrovnať 

dočasné rozdiely, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že súvisiaca daňová výhoda bude 

uplatnená. 
 

r) Zamestnanecké požitky 
 
Krátkodobé zamestnanecké požitky sa nediskontujú a vykazujú sa ako náklad v tom období, v ktorom 
zamestnanec poskytol súvisiacu službu. Rezerva sa vykazuje vo výške, v ktorej sa očakáva vyplatenie 

krátkodobých peňažných odmien, ak má Skupina  existujúci právny alebo implicitný záväzok vyplatiť túto sumu 

ako  dôsledok služby poskytnutej zamestnancom v minulosti a tento záväzok možno spoľahlivo oceniť.  
 

s) Dotácie zo štátneho rozpočtu 
 
Dotácie zo štátneho rozpočtu sa prvotne vykážu vo výkaze finančnej pozície, ak existuje primeraná istota, že 

dotácie budú prijaté a že Skupina bude spĺňať podmienky, ktoré sú s nimi spojené.  
 
Dotácie na úhradu nákladov Skupiny sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výsledku 

hospodárenia sa rozpúšťajú ako výnosy z prevádzkovej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením 

nákladov na príslušný účel. 
 
Dotácie na obstaranie nehnuteľností, strojov a  zariadení sa prvotne vykazujú ako výnosy budúcich období a do 
výsledku hospodárenia sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti s uplatňovaním odpisov z majetku, na 

obstaranie ktorého boli poskytnuté. 
 

t) Určenie reálnej hodnoty 
 
Reálna hodnota pre účely oceňovania a/alebo zverejňovania je určená na základe nasledovných metód: 
 

i. Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia 
 
Reálna hodnota nehnuteľností, strojov a zariadení  obstaraných v rámci  podnikových kombinácií je založená na 

trhových hodnotách. Trhová hodnota majetku je odhadovaná hodnota, za ktorú by mohol byť majetok vymenený 
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ku dňu ocenenia v nezávislej transakcii po vhodnom marketingu medzi informovanými, dobrovoľne súhlasiacimi 

stranami. Reálna hodnota strojov, zariadení a inventáru je založená na trhovom princípe a nákladovom princípe 

použitím kótovaných trhových cien pre podobné položky ak je to možné, resp. použitím reprodukčnej obstarávacej 

ceny, kde je to vhodné.  
 

ii. Nehmotný majetok 
 
Reálna hodnota nehmotného majetku sa stanovuje na základe diskontovaných peňažných tokov očakávaných 

z používania a prípadného predaja majetku.  
 

iii. Zásoby 
 
Reálna hodnota zásob získaných v podnikovej kombinácii sa stanovuje na základe odhadovanej predajnej ceny 

v bežnom podnikaní zníženej o odhadované náklady na ich dokončenie a predaj, a o primerané ziskové rozpätie 

za úsilie dokončiť a predať zásoby.  
 

iv. Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 
 
Reálna hodnota pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok je odhadovaná ako súčasná hodnota 

budúcich peňažných tokov diskontovaná trhovou úrokovou mierou k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka. Táto reálna hodnota sa určuje pre účely zverejnenia.  
 
 

v. Deriváty 
 
Reálna hodnota úrokových opcií a úrokových swapov je stanovená na základe kotácií brokera. Primeranosť týchto 

kotácií Skupina overuje použitím oceňovacieho modelu. Volatilita použitá v tomto modeli sa získava z verejne 

dostupných zdrojov (Reuters). 
 

vi. Úvery a pôžičky  
 
Reálna hodnota úverov a pôžičiek je odhadovaná ako súčasná hodnota budúcich peňažných tokov diskontovaná 

trhovou úrokovou mierou k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Táto reálna hodnota sa určuje pre 

účely zverejnenia. 
 

u) Uplatnenie nových štandardov a interpretácií (účinné od roka 2019) 
 
Skupina prvýkrát uplatnila nový štandard IFRS 16 Nájmy vo svojej účtovnej závierke k 31. decembru 2019. 
 
IFRS 16 nahrádza štandard IAS 17 Lízingy a súvisiace interpretácie. Spoločnosť aplikovala nový štandard od  
1. januára 2019 prostredníctvom modifikovaného retrospektívneho prístupu bez úpravy porovnateľných údajov. 
  
Ku dňu prvotnej aplikácie vykázala Spoločnosť u lízingov prvotne klasifikovaných ako operatívny lízing v súlade 

s IAS 17 záväzok z lízingu vo výške súčasnej hodnoty budúcich platieb diskontovaných s použitím sadzieb podľa 

dĺžky záväzku jednotlivých zmlúv. Zároveň bolo k rovnakému okamihu vykázané aktívum Právo na používanie 
ocenené čiastkou rovnajúcou sa výške záväzku z lízingu, upravenej o čiastku všetkých zálohových platieb alebo 

časového rozlíšenia lízingových platieb týkajúcich sa tohto lízingu, vykázaných vo výkaze o finančnej pozícií 

bezprostredne pred dňom prvotnej aplikácie. 
 
Nový štandard priniesol aj niekoľko výnimiek pre nájomcu, ktoré obsahujú: 

• lízingy s dobou nájmu 12 mesiacov a menej a ktoré neobsahujú kúpnu opciu, 

• lízingy, pri ktorých predmet nájmu má nízku hodnotu (tzv. small-ticket lízingy). 
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Zavedenie nového štandardu malo predovšetkým vplyv na predtým vykázaný operatívny prenájom. Štandard 

odstránil duálny model účtovania u nájomcu podľa IAS 17 eliminujúc rozlišovanie medzi operatívnym a finančným 

lízingom. Podľa IFRS 16 zmluva je nájom, alebo obsahuje nájom, ak prenáša právo kontrolovať používanie 

identifikovaného majetku počas určitého obdobia za protihodnotu. Pri takýchto zmluvách nový model vyžaduje, 

aby nájomca vykázal majetok, ku ktorému má právo používania a záväzok z lízingu. Majetok, ku ktorému je právo 
používania, sa odpisuje a záväzok sa úročí.  
Pre ocenenie záväzkov z nájmu (určenie súčasnej hodnoty lízingových platieb), ktoré boli predtým vykázané ako 

operatívny prenájom, Spoločnosť k 1. januáru 2019 použila priemernú váženú diskontnú sadzbu (stanovenú ako 

prírastkovú výpožičkovú mieru nájomcu) vo výške 1,3%. 
 
Prechod na IFRS 16 nemal vplyv na počiatočnú hodnotu nerozdeleného zisku k 1. januáru 2019.  
 
Z dôvodu prvotnej aplikácie štandardu IFRS 16, Spoločnosť uplatnila nasledujúce praktické výnimky v súlade s 

IFRS 16: 
• použila jednotnú diskontnú sadzbu pre súbory lízingových zmlúv s podobnými charakteristikami,  
• krátkodobé nájmy vykázala podobne ako nájmy s nízkou hodnotou v rámci prevádzkových nákladov 

rovnomerne počas doby nájmu, 
• nezohľadnila počiatočné priame náklady na strane nájomcu pri prvotnom vykázaní práva na používanie 

majetku, 
• využila možnosť spätného posúdenia na základe súčasných skutočností (napríklad pri posúdení, či 

nájomná zmluva obsahuje možnosť na predĺženie alebo predčasné ukončenie). 
 
Ďalšie informácie týkajúce sa účtovných metód a účtovných zásad pri vykazovaní nájmov sú opísané v bode 4. 

f) IFRS 16 - Lízing. Prehľad práv na používanie majetku podľa IFRS 16 je uvedený v bode 7.  
 
Prehľad záväzkov z nájmu podľa doby zostatkovej doby splatnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 
v tis. EUR 31. december 2019 
Menej ako 1 rok 466 
1 až 5 rokov 1 485 
Viac ako 5 rokov  376 
 2 327 

 
Prehľad transakcií súvisiacich s nájmom vykázaných vo výsledku hospodárenia je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke: 
 
v tis. EUR 2019 
Nákladový úrok 34 
Náklady na nájom drobného hmotného majetku a krátkodobé nájmy 358 

 
Nákladový úrok týkajúci sa záväzkov z nájmu je vykázaný v rámci finančných nákladov vo výkaze ziskov a strát 

a ostatných súčastí komplexného výsledku.. 
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Prehľad transakcií súvisiacich s nájmom vykázaným vo výkaze peňažných tokov je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke: 
 
v tis. EUR 31. december 2019 

Celková platba za nájmy (zmluvy, na ktoré sa vzťahuje IFRS 16) 507  
 
Platby za nájmy týkajúce sa istiny v priebehu účtovného obdobia vo výške 473 tis. EUR sú vykázané v rámci 
peňažných tokov z finančnej činnosti v o výkaze peňažných tokov. Úrokové platby súvisiace s leasingovými 
záväzkami vo výške 34 tis. EUR sa vykazujú ako peňažné toky z prevádzkových činností vo výkaze peňažných 
tokov. 
 
 

v) Nové štandardy a interpretácie, ktoré ešte neboli aplikované 
 
Niektoré nové štandardy, doplnenia štandardov a interpretácie zatiaľ nie sú účinné pre finančné obdobie 

začínajúce 1. januára 2019 alebo neskôr a neboli použité pri zostavovaní tejto konsolidovanej účtovnej závierky. 
Neočakáva sa, že niektoré z týchto vyhlásení bude mať vplyv účtovnú záverku Skupiny. Skupina plánuje aplikovať 

štandardy, keď nadobudnú účinnosť. 
 

 

5. Dcérske spoločnosti 
 

Postupy účtovania sú uvedené v bode 4.a). 
Dcérske spoločnosti vrámci Skupiny sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 
 

 
 
  

Spoločnosť

Towercom ČR, a.s.

Česká republika

100 % 100 %

ANTENA PLUS, 
a.s.

Slovensko

100 %100 %

TELECOM CORP., 
a.s. 

Slovensko

100 % 100 %

AVIS s.r.o. 

Slovensko

67 % 67 %

Názov     Vlastnícke podiely v 2019 
 
Miesto výkonu činnosti   Vlastnícke podiely v 2018 
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6. Podnikové kombinácie 
Spoločnosť 1. januára 2018 obstarala dcérsku spoločnosť AVIS s.r.o., v ktorej vlastní podiel 67 %. Dcérska 

spoločnosť je zahrnutá v tejto konsolidovanej účtovnej závierke. 
 
Poskytnuté plnenie 

 1 January 2018 
  
Plnenie v hotovosti 419 
Reálna hodnota prevedeného plnenia ku dňu obstarania celkom 419 
  

 
Identifikovateľný nadobudnutý majetok a prevzaté záväzky 
 

v tisícoh EUR  
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia 359 
Licencie 86 
Zásoby 150 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 129 
Úvery a pôžičky (55) 
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky (86) 
 583 

Goodwill 
 
Goodwill nadobudnutý v podnikovej kombinácii sa vykazuje nasledovne: 

v tisícoch EUR  
  
Prevedené plnenie 419 
Reálna hodnota identifikovateľného nadobudnutého majetku a prevzatých záväzkov 583 
Nekontrolujúce podiely 192 
Podiel pripadajúci materskej spoločnosti (67%) 391 
Goodwill 28 
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7. Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia 
 

v tisícoch EUR  Pozn.  Pozemky Budovy Stroje 
a zariadeni
a a ostatné 

Obstarávaný 

hmotný 

majetok 

Právo na 

používanie 
Celkom 

            
Obstarávacia cena         
Stav k 1. januáru 2018   4 467 66 345 24 819 2 177 - 97 808 
Obstaranie prostredníctvom 

podnikovej kombinácie 
6  3 21 334 1 - 359 

Prírastky   - 612 1 950 1 734 - 4 296 
Presuny   - 44 1 131 (1 175) - - 
Úbytky   - (194) (2 230) - - (2 424) 
Stav k 31. decembru 2018   4 470 66 828 25 995 2 737 - 100 039 
 
 

        

Prvotné vykázanie    - 3 876 - - 2 905 6 781 
Stav k 1. januáru 2019   4 470 70 704 26 004 2 737 2 905 106 820 
Obstarania   10 331 4 000 5 519 44 9 904 
Presuny   - 351 1 252 (1 603) - - 
Úbytky   (34) (275) (3 596) - (163) (4 068) 
Stav k 31. decembru 2019   4 446 71 111 27 660 6 653 2 786 112 656 
 
 

        

Oprávky a opravné položky         
Stav k 1. januáru 2018   - 8 270 7 673 - - 15 943 
Odpisy   - 2 759 5 349 - - 8 108 
Úbytky   - (194) (2 229) - - (2 423) 
Stav k 31. decembru 2018   - 10 835 10 793 - - 21 628 
       
Stav k 1. januáru 2019   - 10 835 10 793 - - 21 628 
Odpisy   - 2 712 5 269 - 486 8 467 
Úbytky   - (210) (3 042) - (13) (3 265) 
Stav k 31. decembru 2019   - 13 337 13 020 - 473 26 830 
         
Účtovná hodnota         
k 1. januáru 2018   4 467 58 075 17 137 2 177 9 81 865 
k 31. decembru 2018   4 470 55 993 15 202 2 737 9 78 411 
         
k 1. januáru 2019   4 470 59 869 15 202 2 737 2 905 85 164 
k 31. decembru 2019   4 446 57 774 14 640 6 653 2 313 85 826 
         

 
Suma 3 876 tis. EUR navyšujúca počiatočný zostatok budov k 1. januáru 2019 predstavuje majetok aktivovaný v 
súvislosti s rezervou na likvidáciu zariadení. Podrobnejšie informácie sú uvedené v poznámke 16. 
 
Pri prvej aplikácii štandardu IFRA 16 k 1. januáru bola vykázaná položka Právo na používanie vo výške 2 905 tis. 

EUR. Podrobnejšie informácie sú uvedené v poznámke 4.f). 
 
K 31. decembru 2019 bola obstarávacia cena nehnuteľností, strojov a zariadení s nulovou účtovnou zostatkovou 
hodnotou 7 815 tisíc EUR (2018: 5 267 tisíc EUR).  
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Poistenie 
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia sú poistené pre prípad škody do výšky 185 558 tisíc EUR (2018: 
185 558 tisíc EUR).  
 
Záložné právo 
K 31. decembru 2019 nebolo zriadené žiadne záložné právo na nehnuteľnosti, stroje a zariadenia. (2018: nebolo 
zriadené žiadne záložné právo na nehnuteľnosti, stroje a zariadenia). 
 
 
8. Nehmotný majetok 

 
v tisícoch EUR                                  Pozn. Goodwill Oceniteľné 

práva 
Licencie Softvér Obstarávaný 

nehmotný 

majetok 

Celkom 

Obstarávacia cena       
Stav k 1. januáru 2018 64 652 60 260 5 218 785 469 131 384 
Obstaranie prostredníctvom 

podnikovej kombinácie 
28 - 86 - - 114 

Prírastky - - 64 120 74 258 
Presuny - - 417 51 (468) - 
Úbytky - - - - - - 
Stav k 31. decembru 2018 64 680 60 260 5 785 956 75 131 756 
        
Stav k 1. januáru 2019 64 680 60 260 5 785 956 75 131 756 
Obstarania - - 204 431 538 1 173 
Presuny - - - 75 (75) - 
Úbytky - (10 234) - (101) - (10 335) 
Stav k 31. decembru 2019 64 680 50 026 5 989 1 361 538 122 594 
       
Oprávky a opravné položky       
Stav k 1. januáru 2018 - 22 197 1 506 394 - 24 097 
Odpisy - 6 831 595 210 - 7 636 
Úbytky - - - - - - 
Stav k 31. decembru 2018 - 29 028 2 101 604 - 31 733 
       
Stav k 1. januáru 2019 - 29 028 2 101 604 - 31 733 
Odpisy - 6 831 623 215 - 7 669 
Úbytky - (10 234) - (35) - (10 269) 
Stav k 31. decembru 2019 - 25 625 2 724 784 - 29 133 
       
Účtovná hodnota       
k 1. januáru 2018 64 652 38 063 3 712 391 469 107 287 
k 31. decembru 2018 64 680 31 232 3 684 352 75 100 023 
       
k 1. januáru 2019 64 680 31 232 3 684 352 75 100 023 
k 31. decembru 2019 64 680 24 401 3 265 577 538 93 461 

 
 

K 31. decembru 2019 náklady obstarávania nehmotného majetku s nulovou účtovnou zostatkovou hodnotou boli 
607 tisíc EUR (2018: 591  tisíc EUR).  
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Záložné právo 
K 31. decembru 2019 nebolo zriadené žiadne záložné právo na nehmotný majetok (2018: žiadne).  
 
Oceniteľné práva 
Oceniteľné práva pozostávajú zo zmlúv s televíznymi a rozhlasovými stanicami. Informácie o zostatkovej 

životnosti a hodnote zmluv sú nasledovné: 
 

Zmluva s Obstarávacia 

cena 
Zostatková 

životnosť  
Ročný odpis Čistá účtovná 

hodnota 
     
Zákazník 1 50 026 2024 4 882 24 401 
Zákazník 2 10 234 2019 1 949 - 
Spolu 60 260  6 831 24 401 

 
 
9. Zásoby 

 

v tisícoch EUR 31. decembra 2019 31. decembra 2018 
     
Materiál 278 288 
Tovar 75 72 
 353 360 

 
K 31. decembru 2019 nebolo na zásoby zriadené žiadne záložné právo (2018: nebolo zriadené). 
 
Skupina vytvorila opravnú položku k materiálu vo výške 3 tisíc EUR (k 31. decembru 2018: 99 tisíc EUR). Opravná 

položka sa týka pomaly obrátkového materiálu a jej tvorba bola vykázaná v položke Náklady predaja. 
 
 
10. Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 

 
v tisícoch EUR 31. decembra 2019 31. decembra 2018 
    
Finančný majetok   
Pohľadávky z obchodného styku 8 409 9 901 
Ostatné pohľadávky 44 53 
Znížené o opravnú položku k pohľadávkam (1 455) (1 260) 
Finančný majetok celkom 6 998 8 694 
   
Nefinančný majetok   
Poskytnuté preddavky 614 608  
Poskytnuté preddavky pre nehnuteľnosti, stroje a zariadenia 222 52 
Náklady budúcich období 289 168 
Nefinančný majetok celkom 1 125 828 
 8 123 9 522 

 
V podstate všetky pohľadávky sú vyjadrené v eurách.   
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Veková štruktúra finančných pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok je uvedená v nasledujúcom 

prehľade: 
 
 
v tisícoch EUR 31. decembra 2019 31. decembra 2018 
   
   
Pohľadávky v lehote splatnosti 4 902 5 851 
Pohľadávky po lehote splatnosti  3 551 4 103 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky - brutto 8 453 9 954 
Opravná položka k pohľadávkam (1 455) (1 260) 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky - netto  6 988 8 694 
 
Posúdenie očakávaných kreditných strát  
 
Skupina alokuje pohľadávky obsahujúce kreditné riziko do kreditných stupňov na základe informácií, ktoré sa 

považujú za určujúce pre stanovenie rizika strát (vrátane ale nie výlučne auditovanej účtovnej závierky, 

manažérskeho účtovníctva a plánovaných peňažných tokov a dostupných informácií o zákazníkoch) a následne 

uplatňuje úsudky o kreditnom riziku na základe predošlých skúseností. Stupne kreditného rizika sú definované na 

základe kvalitatívnych a kvantitatívnych faktorov, ktoré slúžia ako ukazovatele rizika defaultu. Očakávaná kreditná 

strata "ECL" sa vypočíta na základe stavu pohľadávok a skutočných kreditných strát za posledných sedem rokov. 

Tieto sadzby sa vynásobia skalárnymi faktormi, ktoré odzrkadľujú rozdiely ekonomických podmienok vrámci 

hodnoteného obdobia, počas ktorého sa zhromažďovali historické údaje, súčasných podmienok a očakávania 
Skupiny ohľadom ekonomických podmienok počas očakávanej doby životnosti pohľadávok. Hodnoty skalárnych 

faktorov sa určujú na základe predpokladaného vývoja HDP a priemyslu. 
 
Informácie o expozícií voči kreditnému riziku a ECL pre pohľadávky z obchodného styku k 31. decembru 2019 sú 
uvedené v nasledujúcom prehľade: 
 

v tisícoch EUR 

31. december 2019 
Účtovná hodnota 

brutto  
Zníženie hodnoty Vážený priemer  

    
Skupina 1 – nízke riziko 4 459 51 1,14% 
Skupina 2 – isté riziko 2 086 264 12,66% 
Skupina 3 – stredné riziko 1 000 232 23,20% 
Skupina 4 – strata 908 908 100,00% 
 8 453 1 455  

 
Informácie o expozícií voči kreditnému riziku a ECL pre pohľadávky z obchodného styku k 31. decembru 2018 sú 

uvedené v nasledujúcom prehľade: 
 

v tisícoch EUR 

31. december 2018 
Účtovná hodnota 

brutto  
Zníženie hodnoty Vážený priemer 

    
Skupina 1 – nízke riziko 6 290 82 1,31 % 
Skupina 2 – isté riziko 1 632 157 9,59 % 
Skupina 3 – stredné riziko 1 313 302 23,02 % 
Skupina 4 – strata 719 719 100,00 % 
 9 954 1 260  
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K 31. decembru 2019 nebolo zriadené žiadne záložné právo na pohľadávky z obchodného styku a ostatné 
pohľadávky (2018: žiadne). 
 

11. Finančné nástroje podľa kategórií 
 

v tisícoch EUR Amortizovaná hodnota Celkom 
31. decembra 2019   
Majetok podľa výkazu finančnej pozície   
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 1 302 1 302 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky  8 123 8 123 
 9 425 9 425 

 
v tisícoch EUR  Amortizovaná hodnota 

ostatných finančných 

záväzkov 

Celkom 

31. decembra 2019    
Záväzky podľa výkazu finančnej pozície    
Úvery a pôžičky  120 044 120 044 
Záväzky z nájmu  2 327 2 327 
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky   12 764 12 764 
  135 135 135 135 

 
 

v tisícoch EUR  Úvery a pohľadávky Celkom 
31. decembra 2018    
Majetok podľa výkazu finančnej pozície    
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov  1 015 1 015 
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky   9 522 9 522 
  10 537 10 537 

 
 

v tisícoch EUR Amortizovaná hodnota 

ostatných finančných 

záväzkov 

Celkom 

31. decembra 2018   
Záväzky podľa výkazu finančnej pozície   
Úvery a pôžičky   
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky  134 156 134 156 
 7 396 7 396 
 141 552 141 552 

 
12. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 

 
v tisícoch EUR 31. decembra 2019 31 decembra 2018 
    
Bankové účty  1 292 1 005 

Hotovosť  10 10 

Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 1 302 1 015 
 
Účtami v bankách môže Skupina voľne disponovať. 
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13. Vlastné imanie 
 
Základné imanie 
 
Schválené a upísané základné imanie Spoločnosti je  44 410 tisíc EUR k 31. decembru 2019 
(k 31. decembru 2018: 29 410 tisíc EUR). Základné imanie je plne splatené. Zvýšenie základného imania o 15 000 
tis. EUR sa uskutočnilo v roku 2019 kapitalizáciou časti akcionárskej pôžičky. 
 
Štruktúra akcionárov Spoločnosti je nasledovná: 
 

 31. decembra 2019 
(tisíc EUR) 

Podiel na 
základnom 

imaní a 

hlasovacie 
práva  (%) 

31. decembra 2018 
(tisíc EUR) 

Podiel na 
základnom 

imaní a 

hlasovacie 
práva  (%) 

ST Networks Holdings, S. a.r.l., Luxemburg 44 410 100 29 410 100 
Celkom 44 410 100 29 410 100 
     

 
Zákonný rezervný fond 
 
Spoločnosť je podľa zákonných predpisov povinná tvoriť zákonný rezervný fond vo výške minimálne 10 % z 

čistého zisku ročne, maximálne do výšky 20 % základného imania. K 31. decembru 2019 hodnota zákonného 

rezervného fondu dosiahla hodnotu 4 656 tisíc EUR. V budúcnosti bude musieť Spoločnosť doplniť zákonný 

rezervný fond o 4 226 tisíc EUR z dosiahnutých ziskov, aby tak splnila svoju zákonnú povinnosť. Zákonný rezervný 

fond sa môže použiť iba na krytie strát Spoločnosti. 
 
14. Úvery a pôžičky 

 
v tisícoch EUR Mena Úrok Splatnosť 31. decembra 

2019 
31. decembra 

2018 
       
Obežné záväzky       
Kontokorentný účet EUR Euribor + 0,7 %  2020 - 711 
Úver od spoločníkov – časovo rozlíšený úrok EUR 7%  2020 1 599 104 
     1 599 815 

       
Neobežné záväzky       
Úver od spoločníkov – dlhodobá časť EUR 7%  2024 118 445 133 445 
     118 445 133 445 
       

 
Pokles dlhodobej časti akcionárskeho úveru je spôsobený kapitalizáciou sumy 15 000 tis. EUR do základného 

imania spoločnosti. 
 
Pre viac informácií týkajúcich sa vystavenia Skupiny úrokovému riziku pozri poznámku 30. 
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15. Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky 
 

v tisícoch EUR 31. decembra 2019 31. decembra 2018 

Finančné záväzky 

Krátkodobé finančné záväzky 

  

Záväzky z obchodného styku 4 322 2 955 
Ostatné záväzky 1 556 455 
Záväzky voči zamestnancom  430 1 378 
Krátkodobé finančné záväzky celkom 6 308 4 788 
   
Nefinančné záväzky   
Výnosy budúcich období 570 527 
Ostatné nefinančné záväzky 1 062 977 
Nefinančné záväzky celkom 1 632 1 504 
   
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky celkom 7 940 6 292 

 
Prehľad finančných záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov podľa jednotlivých mien je nasledovný: 
 

v tisícoch EUR 31. decembra 2019 % 31. decembra 2018 % 
stav prepočítaný 

na TEUR 
stav prepočítaný 

na TEUR 
 

  

EUR 6 281 99,57% 4 768 99,58 % 
CZK 1 0,02% 5 0,10 % 
USD 26 0,41% 15 0,32 % 
 6 308 100,00% 4 788 100,00 % 

 
Štruktúra záväzkov podľa splatnosti 

Veková štruktúra finančných záväzkov je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 

v tisícoch EUR 31. decembra 2019 
 

31. decembra 2018 

   
Záväzky po lehote splatnosti 89 340 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 6 219 4 448 
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky celkom  6 308 4 788 

 
 
Sociálny fond 
 
Záväzok vyplývajúci zo sociálneho fondu je vykázaný medzi ostatnými záväzkami a jeho pohyb v priebehu 
účtovného obdobia bol nasledovný: 

v tisícoch EUR   31. decembra 2019 
 

31. decembra 2018 

Stav na začiatku obdobia 73 36 
Tvorba na ťarchu nákladov 165 75 
Čerpanie (130) (38) 
Stav na konci obdobia 108 73 
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Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby 

zamestnancov.  
 
16. Rezervy 

 
v tisícoch EUR Rezerva na 

likvidáciu 

zariadení 

Dlhodobé odmeny Odchodné, osobné a 

pracovné výročia 
Celkom 

Stav k 1. januáru 2018 - 2 726 156 2 882 
Tvorba rezervy - 550 - 550 
Použitie rezervy - (824) - (824) 
Rozpustenie rezervy - - - - 
Stav k 31. decembru 2018  2 452 156 2 608 
Prvotné vykázanie 3 876 - - - 
Stav k 1. januáru 2019 3 876 2 452 156 2 608 
Tvorba rezervy 136 550 200 886 
Použitie rezervy - (914) - (914) 
Rozpustenie rezervy - - - - 
Stav k 31. decembru 2019 4 012 2 088 356 6 456 
     

 
Rezerva na likvidáciu zariadení bola vykázaná k 1. januáru 2019 spolu s príslušným zvýšením dlhodobého 

majetku, pozri poznámku 7. Zvýšenie rezervy predstavuje odúčtovnanie diskontu.  
 
Rezerva na dlhodobé odmeny manažmentu bude použitá v prípade splnenia stanovených finančných cieľov 

v rokoch 2020 – 2022. 
 

Rezerva na zamestnanecké požitky súvisí s jednorazovou platbou každému zamestnancovi Skupiny, ktorá mu 

bude vyplatená po dosiahnutí dôchodkového veku (odchodné). Hodnota budúcej povinnosti Skupiny súvisiaca s 

týmito dlhodobými požitkami predstavuje hodnotu budúcich zamestnaneckých požitkov, ktoré prináležia 

zamestnancom za ich prácu v predošlom ako aj v súčasnom období. Povinnosť je vypočítaná použitím metódy 

plánovaného ročného zhodnotenia požitkov (“Projected Unit Credit Method”) a je diskontovaná na súčasnú 

hodnotu použitím bezrizikovej úrokovej miery. Rezerva bude opätovne prehodnotená na konci nasledujúceho 

účtovného obdobia. 
 
Hodnota rezervy je predmetom viacerých neistôt súvisiacich s načasovaním a hodnotou peňažných tokov, 
podrobnejšie informácie sú uvedené v poznámke 3.  
 
17. Odložený daňový záväzok 

 
Prehľad položiek, ktoré tvoria odložený daňový záväzok, je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

v tisícoch EUR 31. decembra 2019 31. decembra 2018 
    
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia 11 465 12 177 
Nehmotný majetok 8 672 6 755 
Opravná položka k pohľadávkam (88) (63) 
Rezervy (408) (372) 
Opravná položka k materiálu (1) (21) 
Ostatné (37) (37) 
Odložený daňový záväzok  19 603 18 439 
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Prehľad pohybu odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

v tisícoch EUR  
  
Stav k 31. decembru 2018  18 439 
Stav k 31. decembru 2019 19 603 
Zmena 1 164 
  
Účtované ako náklad odloženej dane 1 163 
Ostatné 1 
 1 164 
  

Pre viac informácii k pohybu odloženej dani pozri bod 24. 
 
 
18. Výnosy z predaja služieb 

 
Prehľad výnosov z predaja služieb podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typu služby je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke: 
 

v tisícoch EUR  2019 2018 
    
Výnosy z TV vysielania  19 505 20 118 
Výnosy zo prenájmu   9 652 10 083 
Výnosy z rádiového vysielania  6 949 9 597 
Výnosy z satelitu  5 304 6 970 
Výnosy z rezidenčného segmentu  735 511 
Výnosy z prenosu dát  431 782 
Ostatné  44 19 

  42 620 48 080 

    
Hlavná časť výnosov z predaja služieb je tvorená poskytovaním vysielacích kapacít poskytovateľom rozhlasových 
a televíznych sietí a ostatným poskytovateľom telekomunikačných služieb. 
 
Väčšina výnosov z predaja služieb sú generované na území Slovenskej republiky (cca 93%; 2018: 80%). Malá 

časť výnosov z predaja služieb je generovaná na území  Českej republiky, Luxemburska a ostatných krajín (cca  
7% v roku 2019 a 20% v roku 2018). Výnosy z predaja služieb poskytnutých v zahraničí súvisia najmä 

s poskytnutím rádio a telekomunikačných služieb a prenájmu nehnuteľností. 
 

  
19.  Ostatné výnosy 
 

v tisícoch EUR 2019 2018 
    
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 420 525 
Novozaradený dlhodobý majetok 26 23 
Penalizačné úroky - 250 
Náhrada škody od poisťovne - 23 
Ostatné 7 53 
 453 874 
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20. Náklady na materiál a energie 
 

 
v tisícoch EUR  2019 2018 
    
Spotreba energie  3 592 3 689 
Subdodávateľské služby  493 1 119 
Spotreba materiálu  862 908 
Opravná položka k materiálu  (95) - 

  4 852 5 716 
 

 

 
 

21. Služby (náklady) 
 

v tisícoch EUR 2019 2018 
    
Reklamné náklady 3 095 1 652 
Právne, finančné a iné poradenstvo 739 1 297 
Opravy a údržba 746 698 
IT služby 561 465 
Prenájom obchodných priestorov 358 893 
Strážna služba 205 224 
Telefónne poplatky 140 120 
Upratovacie služby 129 103 
Školenia 98 69 
Cestovné náklady 63 56 
Ostatné služby 1 219 1 280 
 7 353 6 857 
   

Náklady na služby obsahujú náklady súvisiace s prestavním vysielacích frekvencií. Tieto náklady budú v roku 
2020 predmetom posúdenia zo strany štátneho orgánu a prípadne preplatené. Pozri bod 27 pre viac detailov. 
 
Náklady na audit a poradenské služby poskytnuté audítorskou spoločnosťou sú vykázané v položke právne 
a finančné poradenstvo a obsahujú: 
 

v tisícoch EUR  2019 2018 

Overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky   40 38 
  40 38 
    

 
22. Ostatné náklady 

 
v tisícoch EUR  2019 2018 
     
Telekomunikačné poplatky  286 275 
Tvorbe (zrušenie) opravnej položky k pohľadávkam   196 (2) 
Dane a poplatky  181 182 
Poistenie  147 147 
Ostatné  331 107 

  1 141 709 
    



Towercom, a.s. 

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2019 
 

37 

 

 
23.  Finančné výnosy a finančné náklady 
 

v tisícoch EUR 2019 2018 
    
Úrokové náklady z pôžičky od akcionára (9 497) (9 941) 
Odúčtovanie diskontu k rezerve na likvidáciu zariadení (136) - 
Úrokové náklady na lízing (34) - 
Úrokové výnosy - - 
Úrokové náklady, netto (9 667) (9 941) 
   
Kurzové straty  (2) (2) 
Kurzové zisky - 7 
Kurzové straty, netto (2) 5 
   
Ostatné finančné náklady, netto (135) (126) 
   
Finančné náklady, netto (9 804) (10 062) 
Z toho:   
Finančné výnosy - 7 
Finančné náklady (9 804) (10 069) 

 
 
Úrokové náklady súvisia s bankovými úvermi a úvermi poskytnutým materskou spoločnosťou. 

 

24. Daň z príjmov 
   

v tisícoch EUR  2019 2018 
    
Splatná daň z príjmov    
Bežné účtovné obdobie  - - 
Úprava týkajúca sa predchádzajúcich období  - - 
  - - 
Odložená daň z príjmov    
Vznik a zánik dočasných rozdielov  1 163 1 388 
Náklad na daň z príjmov celkom  1 163 1 388 
    

 
Odsúhlasenie efektívnej daňovej sadzby 
 

v tisícoch EUR 2019 % 2018 % 
       
Výsledok hospodárenia pred zdanením (8 875)  (5 862)  
Daň z príjmu vo výške domácej sadzby (1 864) 21% (1 231) 21% 
Daňový vplyv položiek:     
Nevykázaná odložená daň z daňovej straty 1 594  (18%) 1 328 (23%) 
Daňovo neuznané náklady – úrok 1 307 (15%) 1 081 (18%) 
Daňovo neuznané náklady - ostatné položky 126 (1%) 210 (4%) 
Daň z príjmov / náklad bežného obdobia 1 163 (13%) 1 388 (24%) 
     

Zákonná sadzba dane platná pre rok 2018 a rok 2019 je 21%.  
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25. Kapitálové záväzky 

 
Skupina eviduje k 31. decembru 2019 otvorené kontrakty na obstaranie majetku v hodnote 189 tisíc EUR. 
K 31. decembru 2018 evidovala otvorené kontrakty na obstaranie majetku v hodnote 144 tisíc EUR. 
 
 

26. Prenájom ako prenajímateľ 
 
Skupina prenajíma tretím stranám a spriazneným osobám priestory pre umiestnenie telekomunikačných 

technológií a technologického zariadenia. Mesačné príjmy z prenájmu predstavujú približne 637 tisíc EUR 

(2018: 596 tisíc EUR). Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú. Prenajímané priestory sú vo výkaze 

finančnej pozície vykázané ako nehnuteľnosti, stroje a zariadenia. Výnosy z prenájmu sa vykazujú v položke 

Výnosy.  
 

27. Podmienený majetok a  záväzky 
 
Podmienený majetok  
 
Skupina používala na vysielanie niekoľko frekvencií, ktoré štátny orgán určil na iné použitie predtým ako sa 
skončilo pôvodne udelené právo na používanie týchto frekvencií Skupinou (licencie pôvodne platné do roku 2029). 
Od roku 2020 štát pridelil Skupine iné frekvencie. Dôsledkom toho musí Skupina investovať do nového hardvéru 

a vynaložiť dodatočné prevádzkové náklady počas rokov 2019 a 2020.  
 
Vzhľadom na to, že zmena frekvencií bola nariadená štátnym orgánom, očakáva sa, že všetky súvisiace kapitálové 

a prevádzkové výdavky budú uhradené štátom. Tieto výdavky sú predmetom auditu a schválenia štátnym 

orgánom. Keďže existuje určitá neistota, pokiaľ ide o konečnú sumu splatenú štátom, skupina sa rozhodla 

zaevidovať pohľadávku až po audite a schválení týchto výdavkov štátnym orgánom. 
 
Výdavky, ktoré vznikli v roku 2019, zahŕňajú kapitálové náklady vo výške 6 436 tis. EUR a prevádzkové náklady 

vo výške 2 346 tis. EUR. 
 
Návratnosť výdavkov sa očakáva v roku 2021. Po vrátení sa suma uhradená za kapitálové výdavky zaúčtuje ako 
časové rozlíšenie štátnych dotácií a odúčtuje sa do výnosov postupne v súlade s odpismi súvisiacich aktív. Úhrada 

prevádzkových nákladov sa zaúčtuje do výnosov, keď bude takmer isté, že budú prijaté. 
 
Neistota v daňovej legislatíve 
 
Vzhľadom k tomu, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, 

existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Napríklad, slovenská legislatíva o transferových 

cenách umožňuje daňovým orgánom upraviť ich ceny a uvaliť dodatočný daňový záväzok vo vzťahu k transakciám 

so zahraničnými spriaznenými stranami, ak transakčné ceny Skupiny nie sú oceňované za bežných trhových 

podmienok. Vývoj vzťahu daňových orgánov na Slovensku k uplatňovaniu pravidiel transferového oceňovania 

môže znamenať, že terajšie transferové oceňovanie Skupinu môže byť daňovými orgánmi v budúcnosti 

spochybnené. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne 

precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Nateraz si manažment nie je vedomý žiadnych 

okolností, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k zaúčtovaniu významného nákladu. 
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28. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 

orgánov účtovnej jednotky 
 
V roku 2019 Skupina vyplatila odmeny štatutárnym orgánom Spoločnosti za ich činnosť pre Skupinu v sume 
159 tisíc EUR (v roku 2018: 444 tisíc EUR). 
 
Jednotlivým členom orgánov Skupiny neboli poskytnuté žiadne pôžičky, ani preddavky (2018: žiadne). 

 

29. Spriaznené osoby 
 

Identita spriaznených osôb 
Spriaznenými osobami Spoločnosti sú materská spoločnosť, ako aj členovia predstavenstva a výkonní manažéri 

Spoločnosti a ich manželia / manželky.  
 
Transakcie s kľúčovými osobami manažmentu 
Kľúčovými osobami manažmentu sa rozumejú všetci zamestnanci na pozícii asistent manažéra a vyššie, keďže 

ide o osoby s právomocou a zodpovednosťou za plánovacie, riadiace a kontrolné aktivity Spoločnosti, a to priamo 
alebo nepriamo.  
 
Priemerný počet kľúčových osôb manažmentu v roku 2019 bol 6 osôb (2018: 5 osôb). Vyplatené odmeny alebo 
záväzky voči kľúčovým osobám manažmentu (ktoré sa vykazujú v rámci osobných nákladov vo výsledku 

hospodárenia) sú nasledovné: 
 

 
v tisicoch EUR 

  2019 2018 

     
Mzdy a ostatné krátkodobé zamestnanecké požitky   1 380 1 091 
Rezerva na dlhodobé odmeny (splatné v roku 2020-2022)   550 550 
Celkom    1 930 1 641 

 

 
Transakcie s materskou spoločnosťou 
 
Skupina uskutočnila nasledovné transakcie s materskou spoločnosťou: 
 

v tisicoch EUR 2019 2018 
   
Nákladové úroky z úveru 9 497 9 938 
Splátka úveru akcionárovi - (6 584) 
Splátka úrokov z úveru (8 003) (9 916) 
Kapitalizácia pôžičky do základného imania (15 000) - 
Zostatok úveru 120 044 133 550 

 

Majetok a záväzky vyplývajúce z transakcií s materskou spoločnosťou sú uvedené v nasledujúcom prehľade: 

 

v tisicoch EUR 31. decembra 2019 31. decembra 2018 
    
Dlhodobý úročený úver 118 445 133 445 
Nezaplatené úroky 1 599 105 
Záväzky voči akcionárovi celkom 120 044 133 550 
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Transakcie s ostatnými spriaznenými osobami 
 
Skupina uskutočnila nasledovné transakcie s ostatnými spriaznenými osobami: 

 
v tisícoch EUR 

2019 2018 

   
Výnosy z prenájmu nebytových  priestorov 42 71 
Ostatné výnosy 2 029 2 000 
Predaje celkom 2 071 2 071 

 
 
 

v tisícoch EUR 2019 2018 
   
Nákup poradenských a právnych služieb  557 684 
Ostatné služby 327 283 
Nákupy celkom 884 967 
   

 

Majetok a záväzky vyplývajúce z transakcií s ostatnými spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom 
prehľade: 

v tisícoch EUR 31. decembra 2019 31. decembra 2018 
   
   
Pohľadávky z obchodného styku 283 353 
Pohľadávky celkom 283 353 
   

 

v tisícoch EUR 31. decembra 2019 31. decembra 2018 
    
   
Záväzky z obchodného styku  31 88 
Záväzky celkom 31 88 

 
Transakcie so spriaznenými osobami boli uskutočnené na princípe nezávislosti. 
 
 

30. Riadenie finančných rizík  
 

Prehľad 
Skupina je vystavená nasledujúcim rizikám z používania finančných nástrojov: 
 

•  úverové riziko, 
•  riziko likvidity, 
•  trhové riziko. 

 
Táto poznámka poskytuje informácie o tom, ako je Skupina  vystavená vyššie uvedeným rizikám, ciele, metódy a 

procesy Skupiny  na ohodnotenie a riadenie rizika; a riadenie kapitálu Skupinou. Ďalšie kvantitatívne údaje sú 

uvádzané aj v iných častiach tejto účtovnej závierky. 
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Členovia predstavenstva majú celkovú zodpovednosť za stanovenie a dohľad nad systémom riadenia rizika 

Skupiny. Metódy riadenia rizika Skupiny sú stanovené na identifikáciu a analýzu rizík, ktorým je Skupina 

vystavená, na stanovenie vhodných hraníc rizika a kontrol a na monitorovanie rizika a dodržiavanie týchto hraníc. 

Metódy a systémy riadenia rizika sú pravidelne prehodnocované, aby odrážali zmeny trhových podmienok a aktivít 

Skupiny. Cieľom Skupiny je prostredníctvom školení a štandardov a procesov riadenia vyvíjať disciplinované a 

konštruktívne kontrolné prostredie, v ktorom všetci zamestnanci chápu svoje postavenie a povinnosti.  
 
Členovia predstavenstva sledujú súlad so zásadami a postupmi riadenia rizika Skupiny a preverujú primeranosť 

štruktúry riadenia rizika vzhľadom na riziká, ktorým je Skupina vystavená. 
  
Úverové riziko 
Úverové riziko je riziko finančnej straty Skupiny, ak odberateľ alebo zmluvná strana finančného nástroja zlyhá pri 

plnení svojich zmluvných záväzkov. Úverové riziko vzniká v princípe z pohľadávok Skupiny voči zákazníkom. 
 
Manažment má stanovenú úverovú politiku a rozsah úverového rizika neustále sleduje. Hodnotenia úverovej 

expozície sa vykonávajú u všetkých zákazníkov mimo Skupiny, ktorí požadujú úver nad určitú sumu.  
 
Maximálnu mieru úverového rizika predstavuje účtovná hodnota každého finančného majetku vrátane 

derivátových finančných nástrojov vykázaných vo výkaze finančnej pozície.  
 
 
Riziko likvidity 
Riziko likvidity je riziko, že Skupina nebude schopná splniť svoje finančné záväzky v dátume splatnosti. Skupina 

riadi likviditu tak, aby zabezpečila, tak ako to len bude možné, že bude mať peňažné prostriedky vždy k dispozícii 

na splnenie svojich záväzkov v lehote splatnosti, pri bežných aj neobvyklých podmienkach, bez toho, aby vykázala 

neprijateľné straty.  
 
Skupina pripravuje mesačné, štvrťročné a ročné plány toku peňazí na riadenie likvidity. 
 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené finančné záväzky podľa ich zmluvnej doby splatnosti: 
 
31. december 2019 
 

v tisícoch EUR Poznámka Účtovná 
hodnota 

Menej ako 1 
rok 

1 – 5 rokov Viac ako 5 
rokov 

Úvery a pôžičky 14 120 044 1 599 118 445 - 
Záväzky z lízingu 4 2 327 466 1 485 376 
Záväzky z obchodného styku 
a ostatné záväzky 15 12 764 6 808 1 588 4 368 

  135 135 8 873 121 518 4 744 
 
 
31. december 2018 
 

v tisícoch EUR Poznámka Účtovná 
hodnota 

Menej ako 1 
rok 

1 – 5 rokov Viac ako 5 
rokov 

Úvery a pôžičky 14 134 260 815 - 133 445 
Záväzky z obchodného styku 
a ostatné záväzky 15 7 396 4 788 2 452 156 

  143 160 5 603 2 452 133 601 
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V závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov Skupina očakáva predčasné splácanie úveru od akcionára.  
Zároveň vedenie Spoločnosti predpokladá, že splatnosť úveru od akcionára bude predĺžená do obdobia po 

pôvodnom dátume splatnosti v 2024. 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené finančné záväzky podľa ich očakávanej doby splatnosti.  
 
31. december 2019 
 

v tisícoch EUR Poznámka Účtovná 
hodnota 

Menej ako 1 
rok 

1 – 5 rokov Viac ako 5 
rokov 

Úvery a pôžičky 14 120 044 3 490 43 434 73 120 
Záväzky z lízingu 4 2 327 466 1 485 376 
Záväzky z obchodného styku 
a ostatné záväzky 15 12 764 6 808 1 588 4 368 

  135 135 10 764 46 507 77 864 

 
 
31. december 2018 
 

v tisícoch EUR Poznámka Účtovná 
hodnota 

Menej ako 1 
rok 

1 – 5 rokov Viac ako 5 
rokov 

Úvery a pôžičky 14 134 260 11 087 42 841 80 332 
Záväzky z obchodného styku 
a ostatné záväzky  15 7 396 4 788 2 452 156 

  141 656 15 875 45 293 80 488 
      

Trhové riziko 
Trhové riziko je riziko, že zmeny v trhových cenách, ako napríklad výmenné kurzy a úrokové sadzby ovplyvnia 

výnosy Skupiny alebo hodnotu jej finančných nástrojov. Cieľom riadenia trhového rizika je riadiť a kontrolovať 

vystavenie sa trhovému riziku v prijateľnej miere popri optimalizácii výnosov z rizika.   
 
Menové riziko 
Menové riziko vzniká, keď sú budúce obchodné transakcie alebo majetok a záväzky vyjadrené v inej mene ako je 

funkčná mena Skupiny.  
 
Skupina je vystavená menovému riziku pri hotovosti, nákupoch a predajoch, ktoré sú vykonané v inej mene než 

je euro, ktoré je funkčnou menou Skupiny. Z ostatných mien používa Skupina najčastejšie českú korunu. Prípadná 

zmena hodnoty eura oproti spomínanej mene alebo ostatným menám nebude mať významný dopad na výsledok 

hospodárenia Skupiny, nakoľko väčšina transakcií je realizovaná v eurách.  
 
Úrokové riziko 
Počas roku 2014, vedenie Spoločnosti uzavrelo úverové zmluvy s fixnou úrokovou sadzbou (pozri Poznámku 14). 
Úroková sadzba úveru je 7% p.a. (2018: úroková sadzba úveru bola 7% p.a). 
 
Vzhľadom na to, že ide o fixnú úrokovú sadzbu, zmeny úrokovej sadzby na trhu nebudú mať vplyv na výsledok 

hospodárenia Skupiny. 
 
Riadenie kapitálu 
Skupina definuje kapitál ako vlastné imanie. Zásadou Skupiny je udržať silný kapitálový základ a tak si udržať 

budúci vývoj podnikania. Kapitálové potreby Skupiny sú zabezpečované prostredníctvom pôžičiek a v prípade 

potreby konverziou týchto pôžičiek do základného imania. Skupina neposkytuje žiadne významné opcie na akcie 
zamestnancom ani externým stranám. Počas účtovného obdobia nenastala žiadna zmena v prístupe Skupiny 

k riadeniu kapitálu. 
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31. Finančné nástroje 
 

Reálne hodnoty verzus účtovné hodnoty 
Reálna hodnota pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok, peňažných prostriedkov a ekvivalentov 
peňažných prostriedkov, záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov, úverov a úročených pôžičiek sa 

odhaduje podľa ich súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov diskontovaných trhovou úrokovou sadzbou. 
Okrem úveru s fixnou úrokovou mierou sa ich reálna hodnota približuje ich účtovným hodnotám k 31. decembru 

2019. Reálna hodnota úveru od spoločníkov k 31. decembru 2019 je 153,8 miliónov EUR (31. december 2018: 
177,1 milliónov EUR).  
 
Hierarchia reálnych hodnôt 
Finančné nástroje, ktoré sa vykazujú v reálnej hodnote, sú zaradené do úrovní v rámci hierarchie reálnych hodnôt. 

Rôzne druhy úrovní sú definované nasledovne: 
 
• Úroveň 1 – kótované ceny (neupravené) na aktívnom trhu pre identický majetok alebo záväzky. 
• Úroveň 2 – iné vstupy ako sú kótované ceny na úrovni 1, ktoré sú zistiteľné pre majetok alebo záväzky buď 

priamo (napr. ako ceny), alebo nepriamo (napr. odvodené od cien). 
• Úroveň 3 – vstupy pre majetok alebo záväzky, ktoré nie sú založené na pozorovateľných trhových vstupoch 

(nepozorovateľné vstupy). 
 
Skupina k 31. decembru 2019 nevykazuje žiadne finančné nástroje v reálnej hodnote (2018: žiadne). 
 

32. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do 

dňa zostavenia účtovnej závierky 
 
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila dňa 11. marca 2020  v súvislosti so šírením koronavírusu globálnu 

pandémiu a Slovenská vláda vyhlásila dňa 16. marca 2020 núdzový stav. Pri obmedzovaní účinkov operačného 

rizika Skupina dodržiava a zachováva pravidlá kontinuity podnikania, keďže starostlivosť o zdravie našich 

zamestnancov a klientov je na prvom mieste.  
 
K dátumu zostavenie tejto účtovnej závierky nie je možné posúdiť všetky vplyvy na činnosť Skupiny. Skupina bude 
pravidelne informovať verejnosť o možných významných vplyvoch, keď bude možné ich posúdiť a ak budú 

významné. 
 
V reakcii na riziká týkajúce sa činnosti a výsledkov Skupiny vedenie Skupiny: 

• uskutočnilo potrebné kroky na udržanie dostatočnej likvidity, 
• prioritizuje svoje nákupy a 
• preveruje a ak to je potrebné upravuje svoje prevádzkové postupy pre kontinuitu podnikania. Skupina 

pokračuje v prevádzke s použitím vzdialených prístupov a prijíma opatrenia na ochranu zdravia 

zamestnancov pracujúcich na mieste. 
 
Skupina zanalyzovala všetky riziká a závažné ale hodnoverné scenáre a zhodnotila, že neexistuje významná 

neistota ohľadom nepretržitého pokračovania v činnosti. 
 
 
 
 

 _________________________ ___________________________ 
 
 Ing. Martin Gebauer Ing. Ivan Peschl 
 Predseda predstavenstva Výkonný riaditeľ 
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S osobami poverenymi spravou a riadenf m komunikujeme okrem ineho o planovanom 
rozsahu a harmonograme auditu a o vyznamnych zisteniach auditu, vratane vsetkych 
vyznamnych nedostatkov internej kontroly, ktore pocas nasho auditu zistime. 

Sprava k d'alsim poziadavkam zakonov a inych pravnych predpisov 

Sprava k informaciam, ktore sa uvadzaju vo vyrocnej sprave 

Statutarny organ je zodpovedny za informacie uvedene vo vyrocnej sprave, zostavenej 
podfa poziadaviek zakona o uctovnictve. Nas vyssie uvedeny nazor na uctovnu 
zavierku sa nevzt'ahuje na ine informacie vo vyrocnej sprave. 

V suvislosti s auditom uctovnej zavierky je nasou zodpovednost'ou oboznamenie sa 
s informaciami uvedenymi vo vyrocnej sprave a posudenie, ci tieto ine informacie nie 
su vo vyznamnom nesulade s auditovanou uctovnou zavierkou alebo nasimi 
poznatkami, ktore sme ziskali pocas auditu uctovnej zavierky, alebo sa inak zdaju byt' 
vyznamne nespravne. 

Vyrocnu spravu sme ku driu vydania spravy auditora z auditu uctovnej zavierky nemali 
k dispozf cii. 

Ked' ziskame vyrocnu spravu, posudime, ci vyrocna sprava Spolocnosti obsahuje 
informacie, ktorych uvedenie vyzaduje zakon o uctovnictve, a na zaklade prac 
vykonanych pocas auditu uctovnej zavierky vyjadrime nazor, ci: 

• informacie uvedene vo vyrocnej sprave zostavenej za rok 2019 su
v sulade s uctovnou zavierkou za dany rok,

• vyrocna sprava obsahuje informacie podra zakona o uctovnictve.

Okrem toho uvedieme, ci sme zistili vyznamne nespravnosti vo vyrocnej sprave na 
zaklade nasich poznatkov o Spolocnosti a situacii v nej, ktore sme ziskali pocas auditu 
uctovnej zavierky. 

23. marca 2020
Bratislava, Slovenska republika

Auditorska spolocnost': 
KPMG Slovensko spol. s r.o. 
Licencia SKAU c. 96 

Zodpovedny auditor: 
Martin Borsky 
Licencia SKAU c. 949 
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Priložené súčasti účtovej závierky
x Súvaha (Úč POD 1-01) x Výkaz ziskov a strát(Úč POD 2-01) x Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách) (v celých eurách) (v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T o w e r c o m , a. s.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

C e s t a  n a  K a m z í k 1 4

PSČ Obec

8 3 1 0 1 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti
O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I
o d d i e l S a v l o ž k a 3 8 8 5 / B

Telefónne číslo Faxové číslo

0 2 4 9 2 2 0 4 8 0

E-mailová adresa

k a t a r i n a . p e t e r s k a @ t o w e r c o m . s k

k 2019

Zostavená dňa: Schválená dňa:

Úč POD

31. 12.
podnikateľov v podvojnom učtovníctve zostavená

18.3.2020

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo 
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový 
záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

obdobie

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA



DIČ: 202201709 IČO: 36364568 Súvaha Úč POD 1-01

Bezprostredne 

Ozna- Číslo predchádzajúce

čenie riadku účtovné obdobie

a c 2 3

Brutto-časť 1 Korekcia-časť 2 Netto Netto

01 300 519 297 131 317 012 169 202 285 178 828 825

A. 02 289 908 192 130 085 773 159 822 419 168 133 096

A.I. 03 131 411 944 51 739 846 79 672 098 86 685 476

A.I.1. 04 0 0 0 0

2. 05 2 516 876 1 938 978 577 898 354 460

3. 06 4 793 159 2 052 414 2 740 745 2 859 092

4. 07 123 563 735 47 748 454 75 815 281 83 396 810

5. 08 0 0 0 0

6. 09 538 174 0 538 174 75 114

7. 10 0 0 0 0

A.II. 11 154 802 804 75 445 927 79 356 877 77 754 176

A.II.1. 12 4 403 227 0 4 403 227 4 426 451

2. 13 85 928 501 32 186 623 53 741 878 55 771 804

3. 14 57 399 030 43 062 964 14 336 066 14 791 965

4. 15 0 0 0 0

5. 16 0 0 0 0

6. 17 8 630 0 8 630 8 630

7. 18 6 645 729 0 6 645 729 2 702 968

8. 19 417 687 196 340 221 347 52 358

9. 20 0 0 0 0

A.III. 21 3 693 444 2 900 000 793 444 3 693 444

A.III.1. 22 3 693 444 2 900 000 793 444 3 693 444

2. 23 0 0 0 0

3. 24 0 0 0 0

4. 25 0 0 0 0

5. 26 0 0 0 0

6. 27 0 0 0 0

Bežné účtovné obdobie

1

Spolu majetok r. 02 + r. 33 + r. 74

Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21

STRANA AKTÍV

b

Dlhodobý nehmotný majetok súčet  (r. 04 až r. 10)

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

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

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

Stavby (021) - /081, 092A/

Pozemky (031) - /092A/

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)

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

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

Goodwill (015) - /075, 091A/

Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/

Softvér (013)-/073, 091A/

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

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)
- /093/

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

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

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
(042) - /094/

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

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených 
účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou 
účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky (067A) - /096A/

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným 
účtovným jednotkám (066A) - /096A/

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)
- /096A/

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A) - /096A/

2
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Bezprostredne 

Ozna- Číslo predchádzajúce

čenie riadku účtovné obdobie

a c 2 3

Brutto-časť 1 Korekcia-časť 2 Netto Netto

Bežné účtovné obdobie

1

STRANA AKTÍV

b

7. 28 0 0 0 0

8. 29 0 0 0 0

9. 30 0 0 0 0

10. 31 0 0 0 0

11. 32 0 0 0 0

B. 33 10 330 367 1 231 239 9 099 128 10 534 749

B.I. 34 211 942 4 239 207 703 208 361

B.I.1. 35 150 177 3 004 147 173 150 600

2. 36 0 0 0 0

3. 37 0 0 0 0

4. 38 0 0 0 0

5. 39 61 765 1 235 60 530 57 761

6. 40 0 0 0 0

B.II. 41 202 955 0 202 955 200 804

B.II.1. 42 0 0 0 0

1.a. 43 0 0 0 0

1.b. 44 0 0 0 0

1.c. 45 0 0 0 0

2. 46 0 0 0 0

3. 47 202 955 0 202 955 200 804

4. 48 0 0 0 0

5. 49 0 0 0 0

6. 50 0 0 0 0

7. 51 0 0 0 0

8 52 0 0 0 0

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so 
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 
067A, 069A, 06XA) - /096A/

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný 
majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/

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

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 
(351A) - /391A/

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným 
jednotkám (351A) - /391A/

Čistá hodnota zákazky (316A)

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)

Odložená daňová pohľadávka (481A)

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden 
rok (22XA)

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/

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

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej 
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 
31XA) - /391A/

Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)

Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/

Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/

Zvieratá (124) - /195/

Výrobky (123) - /194/

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

Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)

Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 
378A) - /391A/

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

3
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Bezprostredne 

Ozna- Číslo predchádzajúce

čenie riadku účtovné obdobie

a c 2 3

Brutto-časť 1 Korekcia-časť 2 Netto Netto

Bežné účtovné obdobie

1

STRANA AKTÍV

b

B.III. 53 8 868 772 1 227 000 7 641 772 9 353 883

B.III.1. 54 8 528 316 1 227 000 7 301 316 9 184 998

1.a. 55 283 487 0 283 487 353 783

1.b. 56 0 0 0 0

1.c. 57 8 244 829 1 227 000 7 017 829 8 831 215

2. 58 0 0 0 0

3. 59 0 0 0 0

4. 60 0 0 0 0

5. 61 0 0 0 0

6. 62 0 0 0 0

7. 63 557 0 557 2 645

8. 64 0 0 0 0

9. 65 339 899 339 899 166 240

B.IV. 66 0 0 0 0

B.IV.1. 67 0 0 0 0

2. 68 0 0 0 0

3. 69 0 0 0 0

4. 70 0 0 0 0

B.V. 71 1 046 698 0 1 046 698 771 701

B.V.1. 72 6 563 0 6 563 6 799

2. 73 1 040 135 0 1 040 135 764 902

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným 
jednotkám  (351A) - /391A/

Čistá hodnota zákazky (316A)

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A,  378A)
- /391A/

Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 
347) - /391A/

Sociálne poistenie (336A) - /391A/

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

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem 
pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám  
(351A) - /391A/

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

Krátkodobý finančný majetok v prepojených 
účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)
- /291A, 29XA/

Krátkodobý finančný majetok súčet (r . 67 až r. 70)

Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)

Peniaze (211, 213, 21X)

Finančné účty r. 72 + r. 73

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok 
(259, 314A) - /291A/

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého 
finančného majetku v prepojených účtovných 
jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)
- /291A, 29XA/

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej 
účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným 
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)
- /391A/

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 
31XA) - /391A/
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DIČ: 202201709 IČO: 36364568 Súvaha Úč POD 1-01

Bezprostredne 

Ozna- Číslo predchádzajúce

čenie riadku účtovné obdobie

a c 2 3

Brutto-časť 1 Korekcia-časť 2 Netto Netto

Bežné účtovné obdobie

1

STRANA AKTÍV

b

C. 74 280 738 0 280 738 160 980

C.1. 75 13 685 0 13 685 16 536

2. 76 267 053 0 267 053 144 444

3. 77 0 0 0 0

4. 78 0 0 0 0Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)

Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)

Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
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DIČ: 202201709 IČO: 36364568 Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- Číslo

čenie riadku

a c 4 5

79 169 202 285 178 828 825

A. 80 18 414 402 16 675 290

A.I. 81 44 409 890 29 409 890

A.I.1. 82 44 409 890 29 409 890

2. 83 0 0

3. 84 0 0

A.II. 85 0 0

A.III. 86 0 0

A.IV. 87 4 651 230 4 651 230

A.IV.1. 88 4 651 230 4 651 230

2. 89 0 0

A.V. 90 0 0

A.V.1. 91 0 0

2. 92 0 0

A.VI. 93 0 0

A.VI.1. 94 0 0

2. 95 0 0

3. 96 0 0

A.VII. 97 -17 385 830 -9 477 103

A.VII.1. 98 175 470 175 470

2. 99 -17 561 300 -9 652 573

A.VIII. 100 -13 260 888 -7 908 727

B. 101 150 218 282 161 626 419

B.I. 102 138 577 125 152 472 685

Bežné 
účtovné obdobie

Bezprostredne  
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 
(417A, 421A)

Ostatné kapitálové fondy (413)

Emisné ážio (412)

Zmena základného imania +/- 419

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93
+ r. 97 + r. 100

Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 + r. 101 + r. 141

b

STRANA PASÍV

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

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

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)

Ostatné fondy (427, 42X)

Štatutárne fondy (423, 42X)

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 
421A, 422)

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí 
a rozdelení (+/- 416)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/- 415)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po 
zdanení /+-/  r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 
93 + r. 97
+ r. 101 + r. 141)

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139
 + r. 140

Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
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DIČ: 202201709 IČO: 36364568 Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- Číslo

čenie riadku

a c 4 5

Bežné 
účtovné obdobie

Bezprostredne  
predchádzajúce 
účtovné obdobie

b

STRANA PASÍV

B.I.1. 103 0 0

1.a. 104 0 0

1.b. 105 0 0

1.c. 106 0 0

2. 107 0 0

3. 108 118 445 483 133 445 483

4. 109 0 0

5. 110 0 0

6. 111 0 0

7. 112 0 0

8. 113 0 0

9. 114 99 768 65 143

10. 115 0 0

11. 116 0 0

12. 117 20 031 874 18 962 059

B.II. 118 2 652 673 2 542 450

B.II.1. 119 0 0

2. 120 2 652 673 2 542 450

B.III. 121 0 0

B.IV. 122 7 777 006 5 007 320

B.IV.1. 123 3 792 880 2 809 228

1.a. 124 57 197 88 480

Čistá hodnota zákazky (316A)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 
32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku súčet (r.124 až r. 126)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 
377A)

Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)

Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

Ostatné rezervy (459A, 45XA)

Zákonné rezervy  (451A)

Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným 
jednotkám (471A, 47XA)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
(r. 104 až r. 106)

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 
476A)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti 
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným 
jednotkám (321A, 475A, 476A)

Odložený daňový záväzok (481A)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem 
záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 
(471A, 47XA)
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DIČ: 202201709 IČO: 36364568 Súvaha Úč POD 1-01

Ozna- Číslo

čenie riadku

a c 4 5

Bežné 
účtovné obdobie

Bezprostredne  
predchádzajúce 
účtovné obdobie

b

STRANA PASÍV

1.b. 125 0 0

1.c. 126 3 735 683 2 720 748

2. 127 0 0

3. 128 1 614 033 118 791

4. 129 0 0

5. 130 0 0

6. 131 973 934 874 825

7. 132 579 737 556 909

8. 133 640 372 639 517

9. 134 0 0

10. 135 176 050 8 050

B.V. 136 1 211 478 893 080

B.V.1. 137 159 018 165 458

2. 138 1 052 460 727 622

B.VI. 139 0 710 884

B.VII. 140 0 0

C. 141 569 601 527 116

C.1. 142 0 0

2. 143 0 0

3. 144 167 905 166 225

4. 145 401 696 360 891

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 
324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti 
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným 
jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 
476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

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

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem 
záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 
(361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným 
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Čistá hodnota zákazky (316A)

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)

Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 
34X)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

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

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Zákonné rezervy (323A, 451A)

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
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DIČ: 202201709 IČO: 36364568 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Ozna-
čenie

Číslo
riadku

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a c 2

* 01 47 229 547

** 02 47 905 577

I. 03 5 729

II. 04 0

III. 05 47 223 818

IV. 06 0

V. 07 262 366

VI. 08 67 868

VII. 09 345 796

** 10 44 581 956

A. 11 5 190

B. 12 4 294 270

C. 13 -442

D. 14 14 893 098

E. 15 8 277 014

E.1. 16 5 673 590

2. 17 443 849

3. 18 1 909 535

4. 19 250 040

F. 20 137 845

G. 21 15 955 372

G.1. 22 15 955 372

2. 23 0

H. 24 2 418

 bežné účtovné obdobie

1

15 773 403

718 517

52 358

41 869 340

15 825 761

143 290

551 239

1 922 726

158 796

6 177 063

8 809 824

11 900 414

-94 773

4 291 081

0

41 850 176

0

19 164

42 804 247

22 253

42 474 259

30 721

538 830

365 356

Skutočnosť

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

Spotreba materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 
(504, 507)

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

Služby (účtová skupina 51)

b

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-)
(účtová skupina 61)

Aktivácia (účtová skupina 62)

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, 
dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 
642)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 
648, 655, 657)

Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12
+ r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

Text

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
(r. 03 až r. 09) 

Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19)

Mzdové náklady (521, 522)

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

Sociálne náklady (527, 528)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému 
nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému 
majetku (r. 22 + r. 23)

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku (551)

Tržby z predaja služieb (602, 606)

Opravné položky  k dlhodobému nehmotnému 
majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) 
(553)
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a 
predaného materiálu (541, 542)

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

9



DIČ: 202201709 IČO: 36364568 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Ozna-
čenie

Číslo
riadku

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a c 2

 bežné účtovné obdobie

1

Skutočnosť

b

Text

I. 25 -206 554

J. 26 1 223 745

*** 27 3 323 621

* 28 28 299 797

** 29 12 180

VIII. 30 0

IX. 31 0

IX.1. 32 0

2. 33 0

3. 34 0

X. 35 0

X.1. 36 0

2. 37 0

3. 38 0

XI. 39 4 843

XI.1. 40 0

2. 41 4 843

XII. 42 7 291

XIII. 43 0

XIV. 44 46

** 45 10 063 203

K. 46 0

L. 47 0

M. 48 02 900 000

0

0

12 529 192

47

0

225

7 008

0

7 008

0

0

0

0

0

0

329 988

723 687

134 205

0

0

0

7 280

26 115 721

Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

Predané cenné papiere a podiely (561)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) 
(r. 02 - r. 10)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35
+ r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Kurzové zisky (663)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48
+ r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Ostatné výnosové úroky (662A)

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 
(662A)

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z 
derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku 
(666A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku v 
podielovej účasti okrem výnosov prepojených 
účtovných jednotiek (666A)

Výnosy z cenných papierov a podielov od 
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet
(r. 32 až r. 34)

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku od 
prepojených účtovných jednotiek (666A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
(r. 36 až r. 38)

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej 
účasti okrem výnosov prepojených účtovných 
jednotiek (665A)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07)
- (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
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DIČ: 202201709 IČO: 36364568 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Ozna-
čenie

Číslo
riadku

bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

a c 2

 bežné účtovné obdobie

1

Skutočnosť

b

Text

N. 49 9 941 377

N.1. 50 9 937 850

2. 51 3 527

O. 52 2 132

P. 53 0

Q. 54 119 694

*** 55 -10 051 023

**** 56 -6 727 402

R. 57 1 181 325

R.1. 58 8

2. 59 1 181 317

S. 60 0

**** 61 -7 908 727-13 260 888

0

1 069 814

0

1 931

1 673

9 495 242

9 496 915

-850

1 068 964

-12 191 924

-12 521 912

130 346

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po  
zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)

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

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

Daň z príjmov  splatná (591, 595)

Kurzové straty (563)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 
(562A)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred 
zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-)
(r. 29 - r. 45)

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady 
na derivátové operácie (564, 567)
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 Účtovná závierka  

                                                                 Towercom, a. s.                                                      k 31. decembru 2019 

    

Poznámky Úč POD 3 - 01                                                                                      IČO   3 6 3 6 4 5 6 8 

 
                                                                                 DIČ 2 0 2 2 2 0 1 7 0 9 

12 

 

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 

 

1. Založenie spoločnosti 

Spoločnosť Towercom, a. s. (do 27. mája 2008 TRI R, a.s.) bola založená 16. februára 2006 a do obchodného registra 

bola zapísaná 31. mája 2006 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave, oddiel Sa. vložka 3885/B). 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 36364568.  

Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti ST Networks s.r.o., Štúrova 4, 811 02 Bratislava IČO: 47 255 455 

a spoločnosti Towerhome, a.s. Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava IČO : 46 016 848 v dôsledku zlúčenia. 

 

 
2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: 

  

− prevádzkovanie siete analógových R a TV vysielačov a TV prevádzačov, 

− prevádzkovanie siete DVB-T, T-DAB (T-DMB), 

− budovanie a prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí a s tým súvisiace činnosti (napr. frekvenčné 

plánovanie, meranie pokrytia rušení), 

− poskytovanie sietí, služieb a/alebo sietí a služieb v oblasti elektronických komunikácií, 

− prevádzkovanie bezdrôtovej siete v povolených pásmach pre vlastnú potrebu a cudzích, prenos dát, 

− prevádzkovanie satelitnej siete, R a TV vysielanie, prenos dát v systéme DVB-S a/alebo DVB-S2 a poskytovanie 

„uplinku“, 

− poskytovanie RDS služieb, 

− mobilné prenosy pre televíznych vysielateľov v povolených pásmach, 

− prevádzkovanie rádiových zariadení pre vlastnú potrebu a cudzích, 

− poskytovanie dátových služieb, prenos dát prostredníctvom bezdrôtovej siete prevádzkovanej v pásmach 

6,7,8,10,13,15,18,23,26 a 38GHz, 

− sprístupnenie platenej televízie (Pay TV) v systéme DVB-S, 

− poskytovanie služieb káblových rozvodov, 

− zriaďovanie, prevádzkovanie a poskytovanie telekomunikačných zariadení, komunikačných sietí a informačných 

technológií vo vlastníctve iných subjektov  v rozsahu uzatvorených zmlúv. 

 

3. Počet zamestnancov  

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené 

v nasledujúcom prehľade: 

 

2019 2018

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 214 218

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 

z toho:

219 221

počet vedúcich zamestnancov 29 26

 

4. Údaje o neobmedzenom ručení 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka. 

 

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

 Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona 

NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. 

 

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach 

a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže 

poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní 

veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.  

 

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

 Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným 

zhromaždením Spoločnosti dňa 19. decembra 2019. 
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7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 spolu so  správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. 

decembru 2018 bola podaná na uloženie do registra účtovných závierok a na zverejnenie Finančnej správe SR dňa 28. 

marca 2019. Výročná správa za rok 2018 spolu so správou audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 

2018 bola podaná na uloženie do registra účtovných závierok a na zverejnenie Finančnej správe SR dňa 20. decembra 

2019. 

 

8. Schválenie  audítora. 

Valné zhromaždenie dňa 19. decembra 2019 schválilo spoločnosť KPMG Slovensko, spol. s r.o. ako audítora na overenie 

účtovnej závierky za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. 

 

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 
Predstavenstvo Ing. Martin Gebauer predseda (od 15.11.2019) 

 Jiří Zrůst predseda (do 14.11.2019) 

 Jiří Zrůst podpredseda (od 15.11.2019) 

 Patrick Jean Victor Tillieux podpredseda (do 14.11.2019) 

 Ing. Ivan Peschl člen 

  

Dozorná rada Ing. Roman Fischer člen (do 31.12.2019) 

 Radek Horák člen (14.11.2019) 

 Marián Longauer člen  

 Ing. Peter Bezák člen (od 15.11.2019) 

  

 

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 
 Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2019 je takáto: 

 
 

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU 

 

Materská spoločnosť ST Networks Holdings, S.a.r.l., Luxembursko nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. 

Spoločnosť je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Macquarie European Infrastructure Fund 4 

L.P. so sídlom na 3rd Floor, 10 Lefevre Street, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 2PE. Konsolidovanú 

účtovnú závierku je možné získať priamo v sídle spoločnosti.   

 

Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou, pretože má viac ako 50 % podiel na hlasovacích právach v iných účtovných 

jednotkách (pozri časť F.2). Spoločnosť má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku. 

 

  

Spoločník, akcionár Hlasovacie práva 

EUR % % 

ST Networks Holdings S.a.r.l. 

Boulevard Royal 20,  Luxembourg L-2499 

Luxemburské veľkovojvodstvo 44 409 890 100% 100% 

Spolu 44 409 890 100% 100% 

Výška podielu na základnom imaní 
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E. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH  

 
(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going 

concern). 

 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.  

 

(b)   Použitie odhadov a úsudkov 

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré 

ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a 

nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, 

považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt 

majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov. 

 

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané 

retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo 

v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia. 

 

Úsudky 

V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by mali 

významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke. 

 

Neistoty v odhadoch a predpokladoch 

Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo signifikantné riziko, že 

by mohla viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období. 

 

(c) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace 

s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).  

 

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové 

rozdiely, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania. 

 

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové 

rozdiely, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania. 

 

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou  sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame 

náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.  

 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a 

predpokladaného priebehu  jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom  mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok 

uvedený do užívania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 

EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.  

 

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

 

 Predpokladaná  Metóda  Ročná odpisová 

  doba používania 

v rokoch 

 Odpisovania  sadzba v % 

      

Softvér 1 - 8  lineárna  12,5 - 100 

Oceniteľné práva (licencia) 

Goodwill    

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 

 do  20 

15   

rôzna 

 lineárna 

lineárna 

jednorázový odpis 

 

 5 – 50 

6,667 

100 

 

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy. 

 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania 

a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý 
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majetok uvedený do užívania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 

1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.  

 

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

 

 Predpokladaná  Metóda  Ročná odpisová 

  doba používania v rokoch  Odpisovania  sadzba v % 

Stavby 8 až 50  lineárna  2 – 12,5 

Stroje, prístroje a zariadenia 4 až 15,20 až 30  lineárna  3,333 až 25 

Dopravné prostriedky 4 až 8  lineárna  12,5 až 25 

Drobný dlhodobý hmotný majetok rôzna  jednorazový odpis  100 

 

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.  

 

Posúdenie zníženia hodnoty majetku 

 

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty 

majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia 

hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. 

 
Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri  posudzovaní zníženia hodnoty majetku sú:  

• technologický pokrok, 

• významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými prevádzkovými 

výsledkami, 

• významné zmeny v spôsobe použitia majetku Spoločnosti alebo celkovej zmeny stratégie Spoločnosti, 

• zastaralosť produktov. 

 

Ak Spoločnosť zistí, že na základe existencie jedného alebo viacerých indikátorov zníženia hodnoty majetku možno 

predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, vypočíta zníženie hodnoty 

majetku na základe odhadov projektovaných čistých diskontovaných peňažných tokov, ktoré sa očakávajú z daného 

majetku, vrátane jeho prípadného predaja. Odhadované zníženie hodnoty by sa mohlo preukázať ako nedostatočné, ak by 

analýzy nadhodnotili peňažné toky alebo ak sa zmenia podmienky v budúcnosti. Pre viac informácií pozri bod D.15. 

Zníženie hodnoty majetku a opravné položky. 

 

(d) Dlhodobý finančný majetok 

Ako dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných 

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

a ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely.  

 

Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich 

s obstaraním (poplatky, provízie za sprostredkovanie a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny cenných papierov nie sú úroky 

z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera 

a podielu.  

 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa dlhodobý finančný majetok oceňuje takto: 

 

• Podielové cenné papiere a podiely v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách: obstarávacou 

cenou upravenou o prípadné zníženie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve.  

 

(e) Cenné papiere a podiely 

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej 

ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. 

 

(f) Zásoby 

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi 

(zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou. 
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Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). 

Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým 

priemerom z obstarávacích cien. 

 

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych 

nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Správna réžia a odbytové 

náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z úverov. 

 

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie 

a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. 

 

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky. 

 

 

(g) Pohľadávky 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté 

vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie 

sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. 

 

Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako jeden 

rok, upravuje sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky formou opravnej položky, ktorá predstavuje rozdiel medzi 

menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ak súčet súčinov budúcich 

peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov. 

 

(h) Krátkodobý finančný majetok 

Krátkodobý finančný majetok predstavujú krátkodobé cenné papiere majetkového alebo úverového charakteru, ktoré sú  

v čase obstarania splatné do jedného roka, príp. určené na predaj do jedného roka od ich obstarania,  vlastné akcie a 

vlastné obchodné podiely a emisné kvóty. 
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(i) Finančné účty 

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie 

ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.  

 

(j) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 

a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

(k) Zníženie hodnoty majetku a opravné položky 

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty 

majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia 

hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane 

zmena predpokladu zníženia hodnoty. 

 

Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka s cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré by naznačovali, že došlo k zmene v predpoklade zníženia 

hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovať. Opravná položka sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov 

použitých na určenie predpokladaných ekonomických úžitkov z daného majetku. Opravná položka sa zruší len v rozsahu, 

v akom účtovná hodnota majetku neprevýši tú účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov, ak by 

opravná položka nebola vykázaná.  

 

Zásady posúdenia zníženia hodnoty dlhodobého majetku sú opísané aj v bode E c). 

 

Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok  

Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je ocenený reálnou hodnotou 

posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy zníženia jeho hodnoty. 

 

Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo protiprávne konanie 

dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by Spoločnosť za normálnej situácie 

neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný 

papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym dôkazom zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov 

je aj významné alebo dlhodobé zníženie ich reálnej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny.  

 

Predpokladané budúce ekonomické úžitky z investícií Spoločnosti v podielových cenných papieroch a v podieloch 

a z pohľadávok sa vypočítajú ako súčasná hodnota odhadovaných diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri určení 

návratnej hodnoty úverov a pohľadávok sa tiež berie do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota kolaterálov 

a záruk od tretích strán. 

 

Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov možno objektívne 

spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky. 

 

(l) Rezervy 

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je 

pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením 

alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka. 

 

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie 

rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu 

záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba 

rezervy.  

 

Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie pôvodne 

dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.  

 

Rezerva na odstupné 

Rezerva na odstupné bola vytvorená v súvislosti s plánovaným znížením počtu zamestnancov v roku 2019 a bola tvorená 

na základe priemerných mesačných miezd a plánovaného zníženia počtu zamestnancov.  

 

(m) Záväzky 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. 

Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve 

a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 
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(n) Zamestnanecké požitky 

Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, 

bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne 

a časovo súvisia. 

 

(o) Odložené dane 

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:  

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich 

daňovou základňou, 

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu 

od základu dane v budúcnosti, 

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. 

 

Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri:  

• dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak 

v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane 

a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku 

alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri 

zlúčení, splynutí alebo rozdelení), 

• dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách, ak 

Spoločnosť je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je pravdepodobné, že tieto dočasné 

rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti, 

• dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu. 

 

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých 

daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči 

ktorému ich bude možné využiť,  je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude 

dosiahnutý. 

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania 

odloženej dane. 

 

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú na odloženú  

daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázať len výsledný zostatok účtu 481 – 

Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.  

 

(p) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej 

a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 

(q) Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako nájomca) 

Finančný prenájom. Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s 

dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý  formou 

finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.  

 

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza 

vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.  

 

Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov. V prípade nájmu pozemku je doba 

nájmu najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do daňovej odpisovej skupiny 5 resp. 6 (budovy a 

stavby, doba odpisovania pre daňové účely 20 resp. 40 rokov).  

 

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so 

súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované 

finančné náklady. 

 

Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. 

Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky. 
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Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie 

nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej 

zmluvy. 

 

 

(r) Prenájom (lízing(Spoločnosť ako prenajímateľ) 

Finančný prenájom. Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s 

dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý  formou 

finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.  

 

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza 

vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.  

 

Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov. V prípade nájmu pozemku je doba 

nájmu najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 5 resp. 6 (budovy a stavby, 

doba odpisovania pre daňové účely 20 resp. 40 rokov). 

 

V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje pohľadávka z nájmu na účet 374 – 

Pohľadávky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné výnosy so súvzťažným zápisom v 

prospech príslušného účtu výnosov. Vyradenie prenajatého majetku z účtovníctva prenajímateľa sa účtuje na ťarchu 

príslušného účtu nákladov so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku. 

 

Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné výnosy, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. 

Finančné výnosy sa účtujú na ťarchu účtu 662 – Úroky. 

 

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie 

nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do výnosov priebežne počas doby trvania leasingovej 

zmluvy. 
 

(s) Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro 

referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou 

Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  

 

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená. 

 

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije 

referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň 

predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  

 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 

Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 

a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  

 

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na 

menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 

bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  

 

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na 

menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.  

 

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.  

 

(t) Výnosy 

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, 

skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú 

zľavu. 

 

Tržby z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v deň splnenia dodávky podľa Obchodného zákonníka, podľa Incoterms 

alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve.  

 

Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté. 
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Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku práva Spoločnosti na prijatie platby. 

 

(u) Porovnateľné údaje 

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách 

v poznámkach.  

 

(v) Oprava chýb minulých období 

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto 

chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na 

výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú 

v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.  

 

V roku 2019 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období. 
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F. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY 

 

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
 

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2019 do  

31. decembra 2019 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je uvedený v tabuľkách na 

stranách 23 až 24. 

 

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou ST Networks s.r.o. Štúrova 4, 811 02 Bratislava. 

Zlúčenie sa uskutočnilo v roku 2015 

Spoločnosť je tiež právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Towerhome, a.s. Cesta na Kamzík 14, 831 

01 Bratislava. Zlúčenie bolo účinné k 1. júlu 2016. 

 

Obchodný majetok je poistený vo vzťahu k špecifickým náhodným udalostiam až do výšky  

185 558 000 EUR  (2018: 185 558 000 EUR). 

 

 

2. Dlhodobý finančný majetok 

 

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a za porovnateľné obdobie 

od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je uvedený v tabuľke na stranách 23 a 24. 

 

 

Výška vlastného imania k 31. decembru 2019 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 1.-12.2019 podnikov je 

uvedená v nasledujúcom prehľade:       

 

Obchodné meno a sídlo 

spoločnosti, v ktorej má účtovná 

jednotka umiestnený dlhodobý 

finančný majetok

Podiel účtovnej 

jednotky na ZI v 

%

Podiel úctovnej 

jednotky na 

hlas. právach v 

%

Hodnota 

vlastného imania 

účtovnej 

jednotky, v ktorej 

má účtovná 

jednotka 

umiestnený 

dlhodobý 

finančný majetok

Výsledok 

hospodárenia 

účtovnej 

jednotky, v ktorej 

má účtovná 

jednotka 

umiestnený 

dlhodobý 

finančný majetok

Účtovná 

hodnota 

dlhodobého 

finančného 

majetku

a b c d e f

Towercom ČR, a.s. 100 100 114 252 -343 74 627

Antena Plus, a.s. 100 100 236 097 -73 676 300 000

TELECOM CORP, a.s. 100 100 44 794 -1 526 0

AVIS, s.r.o. 67 67 452 531 -16 586 418 817

Dlhodobý finančný majetok spolu 793 444

Bežné účtovné obdobie (rok 2019)
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Výška vlastného imania k 31. decembru 2018 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018 podnikov je uvedená 

v nasledujúcom prehľade: 

 

Obchodné meno a sídlo 

spoločnosti, v ktorej má účtovná 

jednotka umiestnený dlhodobý 

finančný majetok

Podiel účtovnej 

jednotky na ZI v 

%

Podiel úctovnej 

jednotky na 

hlas. právach v 

%

Hodnota 

vlastného imania 

účtovnej 

jednotky, v ktorej 

má účtovná 

jednotka 

umiestnený 

dlhodobý 

finančný majetok

Výsledok 

hospodárenia 

účtovnej 

jednotky, v ktorej 

má účtovná 

jednotka 

umiestnený 

dlhodobý 

finančný majetok

Účtovná 

hodnota 

dlhodobého 

finančného 

majetku

a b c d e f

Towercom ČR, a.s. 100 100 113 205 -913 74 627

Antena Plus, a.s. 100 100 309 774 -46 569 1 200 000

TELECOM CORP, a.s. 100 100 46 321 51 2 000 000

AVIS, s.r.o. 67 67 476 048 -22 635 418 817

Dlhodobý finančný majetok spolu 3 693 444

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2018)

 
 

 

 

 

 

  



Názov 1.1.2019 Prírastky Úbytky Presuny  31.12.2019 1.1.2019 Prírastky Úbytky Presuny  31.12.2019 31.12.2018  31.12.2019

  

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Aktivované náklady na vývoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Softvér 2 113 290 430 375 101 468 74 678 2 516 875 1 758 830 281 616 101 468 0 1 938 978 354 460 577 897

Oceniteľné práva 4 589 154 204 006 0 0 4 793 160 1 730 062 322 352 0 0 2 052 414 2 859 092 2 740 746

Goodwill 123 563 735 0 0 0 123 563 735 40 166 925 7 581 529 0 0 47 748 454 83 396 810 75 815 281

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 75 114 537 738 0 -74 678 538 174 0 0 0 0 0 75 114 538 174

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dlhodobý nehmotný majetok spolu 130 341 293 1 172 119 101 468 0 131 411 944 43 655 817 8 185 497 101 468 0 51 739 846 86 685 476 79 672 098

Pozemky 4 426 451 10 250 33 474 0 4 403 227 0 0 0 0 0 4 426 451 4 403 227

Stavby 85 539 258 331 254 292 761 350 750 85 928 501 29 767 454 2 711 930 292 761 0 32 186 623 55 771 804 53 741 878

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 55 819 891 3 730 840 3 386 530 1 234 829 57 399 030 41 027 926 5 421 577 3 386 539 0 43 062 964 14 791 965 14 336 066

Pestovateľské celky trvalých porastov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Základné stádo a ťažné zvieratá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 8 630 0 0 0 8 630 0 0 0 0 0 8 630 8 630

D
IČ

IČ
O

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 702 968 5 519 340 0 -1 576 609 6 645 699 0 0 0 0 0 2 702 968 6 645 699

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 196 340 230 317 0 -8 970 417 687 143 982 52 358 0 0 196 340 52 358 221 347

Dlhodobý hmotný majetok spolu 148 693 538 9 822 001 3 712 765 0 154 802 774 70 939 362 8 185 865 3 679 300 0 75 445 927 77 754 176 79 356 847

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných 
jednotkách

3 693 444 0 0 0 3 693 444 0 2 900 000 0 0 2 900 000 3 693 444 793 444 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným 
jednotkám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 3

Ostatné pôžičky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou 
dobou splatnosti najviac jeden rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 4

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dlhodobý finančný majetok spolu 3 693 444 0 0 0 3 693 444 0 2 900 000 0 0 2 900 000 3 693 444 793 444

Neobežný majetok spolu 282 728 275 10 994 120 3 814 233 0 289 908 162 114 595 179 19 271 362 3 780 768 0 130 085 773 168 133 096 159 822 389

23
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Prehľad o pohybe neobežného majetku
 31.12.2019

Prvotné ocenenie (Obstarávacia cena/Vlastné náklady) Oprávky/Opravné položky Zostatková cena
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Názov 1.1.2018 Prírastky Úbytky Presuny  31.12.2018 1.1.2018 Prírastky Úbytky Presuny  31.12.2018 31.12.2017  31.12.2018
  

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Aktivované náklady na vývoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Softvér 1 940 550 122 204 0 50 536 2 113 290 1 547 544 211 286 0 0 1 758 830 393 006 354 460
Oceniteľné práva 4 108 608 63 361 0 417 185 4 589 154 1 455 398 274 664 0 0 1 730 062 2 653 210 2 859 092
Goodwill 123 563 735 0 0 0 123 563 735 32 585 397 7 581 528 0 0 40 166 925 90 978 338 83 396 810
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 468 939 73 896 0 -467 721 75 114 0 0 0 0 0 468 939 75 114
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu 130 081 832 259 461 0 0 130 341 293 35 588 339 8 067 478 0 0 43 655 817 94 493 493 86 685 476

Pozemky 4 426 451 0 0 0 4 426 451 0 0 0 0 0 4 426 451 4 426 451
Stavby 85 083 114 601 562 189 298 43 880 85 539 258 27 229 922 2 595 737 58 205 0 29 767 454 57 853 192 55 771 804
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 54 897 237 1 722 223 1 930 314 1 130 745 55 819 891 37 777 992 5 163 361 1 913 427 0 41 027 926 17 119 245 14 791 965
Pestovateľské celky trvalých porastov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základné stádo a ťažné zvieratá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 8 630 0 0 0 8 630 0 0 0 0 0 8 630 8 630

D
IČ

IČ
O

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 176 817 1 686 884 0 -1 160 733 2 702 968 0 0 0 0 0 2 176 817 2 702 968
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 157 874 52 358 0 -13 892 196 340 143 982 0 0 0 143 982 13 892 52 358
Dlhodobý hmotný majetok spolu 146 750 123 4 063 027 2 119 612 0 148 693 538 65 151 896 7 759 098 1 971 632 0 70 939 362 81 598 227 77 754 176

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných 
jednotkách

3 274 627 418 817 0 0 3 693 444 0 0 0 0 0 3 274 627 3 693 444 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným 
jednotkám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 3

Ostatné pôžičky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou 
dobou splatnosti najviac jeden rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 4

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dlhodobý finančný majetok spolu 3 274 627 418 817 0 0 3 693 444 0 0 0 0 0 3 274 627 3 693 444

Neobežný majetok spolu 280 106 582 4 741 305 2 119 612 0 282 728 275 100 740 235 15 826 576 1 971 632 0 114 595 179 179 366 347 168 133 096

6
6

 31.12.2018

Prvotné ocenenie (Obstarávacia cena/Vlastné náklady) Oprávky/Opravné položky Zostatková cena
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3. Zásoby  

 

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade: 

 

Stav opravnej 

položky k 

1.1.2019

Tvorba 

opravnej 

položky

Zúčtovanie 

opravnej 

položky             

z dôvodu zániku 

opodstatnenosti

Zúčtovanie 

opravnej 

položky z 

dôvodu 

vyradenia 

majetku z 

účtovníctva

Stav opravnej 

položky k 

31.12.2019

a b c d e f

Materiál 97 833 0 94 829 0 3 004

Nedokončená výroba a 

polotovary vlastnej výroby

0 0 0 0 0

Výrobky 0 0 0 0 0

Zvieratá 0 0 0 0 0

Tovar 1 179 56 0 0 1 235

Nehnuteľnosť na predaj 0 0 0 0 0

Poskytnuté preddavky na zásoby 0 0 0 0 0

Zásoby spolu 99 012 56 94 829 0 4 239

Bežné účtovné obdobie (rok 2019)

Zásoby

 
 

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila 

predovšetkým v dôsledku zastarania zásob. 
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4. Pohľadávky 

 

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade: 

 

Stav Tvorba Zúčtovanie Zúčtovanie Stav

k 1.1.2019 (zvýšenie) (použitie) (zrušenie) k 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR EUR

Pohľadávky z obchodného 

styku voči prepojeným 

účtovným jednotkám

0 0 0 0 0

Pohľadávky z obchodného 

styku v rámci podielovej 

účasti okrem pohľadávok voči 

prepojeným účtovným 

jednotkám

0 0 0 0 0

Ostatné pohľadávky z 

obchodného styku
1 092 795 134 205 0 0 1 227 000

Ostatné pohľadávky voči 

prepojeným účtovným 

jednotkám

0 0 0 0 0

Ostatné pohľadávky v rámci 

podielovej účasti okrem 

pohľadávok voči prepojeným 

účtovným jednotkám

0 0 0 0 0

Pohľadávky voči 

spoločníkom, členom a 

združeniu

0 0 0 0 0

Sociálne poistenie 0 0 0 0 0

Daňové pohľadávky a dotácie 0 0 0 0 0

Iné pohľadávky 0 0 0 0 0

Spolu 1 299 349 134 205 0 0 1 227 000

 
 

Opravné položky k pohľadávkam zohľadňujú bonitu klienta a jeho schopnosť splácať svoje záväzky. 

 

K použitiu opravnej položky dochádza pri čiastočnej úhrade alebo odpísaní pohľadávky po splatnosti, ku ktorej bola 

v minulosti vytvorená opravná položka.  

 

K zrušeniu opravnej položky dochádza v prípadoch, kedy pominulo resp. znížilo sa riziko, že dlžník pohľadávku úplne 

alebo čiastočne nesplatí.  

 

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade: 

 

31. 12. 2019 31. 12. 2018

EUR EUR

Pohľadávky v lehote splatnosti 5 603 255 7 958 043

Pohľadávky po lehote splatnosti 3 468 472 2 689 439

Spolu 9 071 727 10 647 482
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5. Finančné účty 

 

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne 

disponovať.  

 

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov: 

 

31. 12. 2019 31. 12. 2018

Pokladnica, ceniny 6 563 6 799

Bežné bankové účty 1 038 619 762 617

Bankové účty termínované 0 0

Peniaze na ceste 1 515 2 285

Spolu 1 046 698 771 701

 

 

6. Časové rozlíšenie 

 

Ide o tieto položky: 

31. 12. 2019 31. 12. 2018

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: 13 685 16 536

poistné 0 2 398

licencie 13 685 14 138

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 267 053 144 444

služby satelitného vysielania 0 0

poistné 133 617 122 848

PHL v nádržiach - nespotrebovaná 4 543 4 706

služby IT 19 228 5 369

servisné služby 5 670 0

predplatné 1 944 1 021

iné 102 051 10 500

Príjmy budúcich období dlhodobé: 0 0

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 0 0

vyúčtovanie el. energie 0 0

Spolu 280 738 160 980

 

 

7. Vlastné imanie 

 
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti E a N. 
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8. Rezervy 

 

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade: 

 

Stav Stav

k 1.1.2019 Tvorba Použitie Zrušenie k 31. 12. 2019

a b c d e f

Dlhodobé rezervy, z toho: 2 542 450 1 024 952 914 729 0 2 652 673

Ostatné rezervy dlhodobé

Dlhodobá rezerva na odmeny 

manažmentu

2 452 450 550 008 914 729 0 2 087 729

Rezerva na rekultivaciu 0 208 944 0 0 208 944

Odchodné do dôchodku, životné a 

pracovné jubileá

90 000 266 000 0 0 356 000

Ostatné rezervy dlhodobé spolu 2 542 450 1 024 952 914 729 0 2 652 673

Krátkodobé rezervy, z toho: 893 080 1 741 662 1 423 263 0 1 211 479

Zákonné rezervy krátkodobé

Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho 

zabezpečenia

165 458 0 6 440 0 159 018

Zákonné rezervy krátkodobé spolu 165 458 0 6 440 0 159 018

Ostatné rezervy krátkodobé

Odmeny pracovníkom manažmentu 

vrátane sociálneho zabezpečenia

351 633 444 015 322 954 0 472 694

Odmeny pracovníkom vrátane 

sociálneho zabezpečenia

65 138 880 458 914 346 0 31 250

rezerva na overenie účtovnej závierky 19 000 20 500 19 000 0 20 500

Nevyfakturované dodávky 291 851 396 689 160 523 0 528 017

Ostatné rezervy krátkodobé spolu 727 622 1 741 662 1 416 823 0 1 052 461

Bežné účtovné obdobie (rok 2019)

 

 
Ako ostatné rezervy krátkodobé bola tvorená rezerva na nevyplatené odmeny pracovníkom manažmentu za rok 2019, 

rezerva na overenie účtovnej závierky za rok 2019 a rezerva na nevyfakturované dodávky. 
 

Rezerva na odchodné do dôchodku bola vytvorená s použitím poistnej matematiky. 
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9. Záväzky 

 

Záväzky (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho fondu, 

odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa doby splatnosti sú nasledovné: 

 

31. 12. 2019 31. 12. 2018

EUR EUR

Záväzky po lehote splatnosti 72 989 337 805

Záväzky v lehote splatnosti 7 704 017 4 669 515

7 777 006 5 007 320

 

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho 

fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2019 je uvedená 

v nasledujúcom prehľade: 

 

 

Účtovná 

hodnota

Menej ako 1 

rok
1 – 5 rokov

Viac ako  5 

rokov

Záväzky z obchodného styku voči 

prepojeným účtovným jednotkám
57 197 57 197 0 0

Záväzky z obchodného styku v rámci 

podielovej účasti okrem záväzkov voči 

prepojeným účtovným jednotkám

0 0 0 0

Ostatné záväzky z obchodného styku 3 735 683 3 735 683 0 0

Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným 

jednotkám
1 614 033 1 614 033 0 0

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti 

okrem záväzkov voči prepojeným účtovným 

jednotkám

0 0 0 0

Ostatné dlhodobé záväzky 0 0 0 0

Dlhodobé prijaté preddavky 0 0 0 0

Dlhodobé zmenky na úhradu 0 0 0 0

Vydané dlhopisy 0 0 0 0

Iné dlhodobé záväzky 0 0 0 0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 0 0 0

Záväzky voči zamestnancom 973 934 973 934 0 0

Záväzky zo sociálneho poistenia 579 737 579 737 0 0

Daňové záväzky a dotácie 640 372 640 372 0 0

Záväzky z derivátových operácií 0 0 0 0

Iné záväzky 176 050 176 050 0

7 777 006 7 777 006 0 0
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Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo sociálneho 

fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2018 je uvedená 

v nasledujúcom prehľade: 

 

Účtovná 

hodnota

Menej ako 

1 rok
1 – 5 rokov

Viac ako  5 

rokov

Záväzky z obchodného styku voči 

prepojeným účtovným jednotkám
88 480 88 480 0 0

Záväzky z obchodného styku v rámci 

podielovej účasti okrem záväzkov voči 

prepojeným účtovným jednotkám

0 0 0 0

Ostatné záväzky z obchodného styku 2 720 748 2 720 748 0 0

Čistá hodnota zákazky 0 0 0 0

Ostatné záväzky voči prepojeným 

účtovným jednotkám
103 791 103 791 0 0

Ostatné záväzky v rámci podielovej 

účasti okrem záväzkov voči prepojeným 

účtovným jednotkám

0 0 0 0

Ostatné dlhodobé záväzky 0 0 0 0

Dlhodobé prijaté preddavky 0 0 0 0

Dlhodobé zmenky na úhradu 0 0 0 0

Vydané dlhopisy 0 0 0 0

Iné dlhodobé záväzky 0 0 0 0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 0 0 0

Záväzky voči zamestnancom 874 825 874 825 0 0

Záväzky zo sociálneho poistenia 556 909 556 909 0 0

Daňové záväzky a dotácie 639 517 639 517 0 0

Záväzky z derivátových operácií 0 0 0 0

Iné záväzky 8 050 8 050 0 0

4 992 320 4 992 320 0 0

 

Súčasťou vekovej štruktúry záväzkov za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložený daňový záväzok (účet 

481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti G.4. 

 

 

10. Odložený daňový záväzok 

 

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade: 

 

 31. 12. 2019  31. 12. 2018

EUR EUR

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a 

účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou 

základňou                                                    

– odpočítateľné -2 849 275 -2 500 437

– zdaniteľné 98 239 150 92 795 955

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 0 0

Nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky 0 0

Sadzba dane z príjmov (v %) 21 21

Odložený daňový záväzok 20 031 874 18 962 059
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G. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV 

 

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade: 

 

Základ dane Daň Daň v % Základ dane Daň Daň v %

a b c d e f g

Výsledok hospodárenia pred 

zdanením, z toho:

-12 191 924 100,00 % -6 727 402 100,00 %

teoretická daň                  -2 560 304 21,00 % -1 412 754 21,00 %

Daňovo neuznané náklady 16 477 432 3 460 261 -28,38 % 13 534 218 2 842 186 -42,25 %

Výnosy nepodliehajúce dani -11 878 595 -2 494 505 20,46 % -13 132 990 -2 757 928 41,00 %

Využitie daňovej straty 0 0 0,00 % 0 0 0,00 %

Využitie daňových odpočtov 

a iných daňových nárokov

0 0 0,00 % 0 0 0,00 %

Daň vyberaná zrážkou 0 0 0,00 % 0 0 0,00 %

Spolu -7 593 087 -1 594 548 13,08 % -6 326 174 -1 328 496 19,75 %

Splatná daň z príjmov -850 0,01 % 8 0,00 %

Odložená daň z príjmov 1 069 814 -8,77 % 1 181 317 -17,56 %

Celková daň z príjmov 1 068 964 -8,77 % 1 181 325 -17,56 %

2019 2018

 
V roku 2019 spoločnosť vykazuje daňovú  stratu vo výške – 7 593 087 EUR. 
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Informácie  k odloženým daniam: 

 

 

2019 2018

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako 

náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby 

dane z príjmov

0 0

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného 

ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny 

sadzby dane z príjmov

0 0

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa  

umorenia  daňovej straty, nevyužitých daňových 

odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných 

rozdielov predchádzajúcich  účtovných období, ku 

ktorým sa v predchádzajúcich účtovných 

obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

0 0

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý 

vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej 

daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, 

o ktorej  sa účtovalo        v predchádzajúcich 

0 0

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, 

nevyužitých daňových odpočtov        a iných 

nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, 

ku ktorým  nebola účtovaná odložená daňová 

pohľadávka

3 597 065 2 872 433

Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje 

na položky účtované priamo        na účty 

vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a 

0 0

            
 

11. Sociálny fond 

 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade: 

 

 31. 12. 2019  31. 12. 2018

Začiatočný stav sociálneho fondu 65 143 36 497

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 82 764 75 721

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 0 0

Ostatná tvorba sociálneho fondu 23 953 24 856

Tvorba sociálneho fondu spolu 106 717 100 577

Čerpanie sociálneho fondu 72 092 71 931

Konečný zostatok sociálneho fondu 99 768 65 143

 

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa vytvára z tržieb. 

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

 

 

Spoločnosť má schválený kontokorentný úver v Československej obchodnej banke, a.s. v sume 10 000 000 EUR. 

K 31. decembru 2019 spoločnosť nevykazuje čerpanie tohto úveru. 

x 

13. Pôžičky a návratné finančné výpomoci 

 

Štruktúra úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade: 

 

Názov položky   Mena   

Úrok 

p.a.      

v % 

  
Dátum 

splatnosti 

Suma istiny     

v príslušnej 

mene                 

k 31.12.2019 

  

Suma istiny     

v eurách              

k 

31.12.2019 

  

Suma istiny     

v eurách              

k 31.12.2018 

a   b   c   d e   f   g 

Dlhodobé pôžičky   EUR   7%   16.9.2024 118 445 483   118 445 483   133 445 483 

                        

Dlhodobé pôžičky spolu             118 445 483   118 445 483   133 445 483 

                        

Krátkodobé pôžičky             0   0   0 

Krátkodobé pôžičky spolu             0   0   0 

                        

Krátkodobé finančné výpomoci         15 000   15 000   15 000 

                        

Krátkodobé finančné 

výpomoci spolu             15 000   15 000   15 000 

                        

Spolu             118 460 483   118 460 483   133 460 483 

 

 

 

 

14. Časové rozlíšenie 

 

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade: 

31. 12. 2019 31. 12. 2018

Výdavky budúcich období dlhodobé: 0 0

Výdavky budúcich období krátkodobé: 0 0

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 167 905 166 225

novozistený majetok 167 905 166 225

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 401 696 360 891

novozistený majetok 61 340 30 955

Ostatné 340 356 329 936

Spolu 569 601 527 116
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H. INFORMÁCIE O POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A STRÁT  

 

1. Tržby za vlastné výkony a tovar 

 

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných 

teritórií sú uvedené v prehľade na strane 35. 

 

 

2. Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti 

Prehľad o  výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:  

2019 2018

365 356 262 366

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou 365 356 262 366

30 721 345 796

Zmluvné pokuty a penále 0 250 000

Refakturácia telekomunikačných poplatkov 4 147 3 807

Náhrady škôd od poisťovní 282 23 387

Odpisy novozistený majetok 26 288 23 993

Výnosy z postúpených pohľadávok 0 0

Iné 4 44 609

Finančné výnosy, z toho: 7 280 12 180

Kurzové zisky 225 7 291

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 7 055 4 889

Výnosové úroky 7 008 4 843

Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej spoločnosti 0 0

Ostatné finančné výnosy 47 46

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

Aktívácia

 

3. Čistý obrat  

Členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov a služieb 

alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu: 

2019 2018

Tržby za vlastné výrobky 0 0

Tržby z predaja služieb 41 850 176 47 223 818

Tržby za tovar 19 164 5 729

Výnosy zo zákazky 0 0

Výnosy z nehnuteľností na predaj 0 0

Výnosy z jednorázového predaja nehnuteľností 0 0

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou 0 0

Čistý obrat spolu 41 869 340 47 229 547

 

 



2019

Oblasť odbytu Výnosy z televízneho 
vysielania

Výnosy zo satelitného 
vysielania

Výnosy z 
prenájmu a 
Datacentra

Výnosy z 
rozhlasového 

vysielania

Výnosy z 
prenosu dát

Výnosy z 
predaja 
tovaru

Iné Spolu

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Slovenská republika 19 464 816 2 284 316 9 639 274 6 948 522 426 089 19 164 43 821 38 826 002

Česká republika 0 1 841 595 12 885 0 4 784 0 0 1 859 264

Luxembursko 0 1 178 574 0 0 0 0 1 178 574

Iné 5 500 0 0 0 0 0 5 500

Spolu 19 470 316 5 304 485 9 652 159 6 948 522 430 873 5 729 541 871 41 869 340

2018

Oblasť odbytu Výnosy z televízneho 
vysielania

Výnosy zo satelitného 
vysielania

Výnosy z 
prenájmu a 
Datacentra

Výnosy z 
rozhlasového 

vysielania

Výnosy z 
prenosu dát

Výnosy z 
predaja 
tovaru

Iné Spolu

D
IČ

IČ
O

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Slovenská republika 18 525 439 2 200 323 9 456 302 6 804 396 427 130 3 604 536 871 37 954 065 2

Česká republika 1 360 000 1 813 722 13 667 0 3 284 2 125 0 3 192 798 0

Luxembursko 0 6 068 712 0 0 8 972 0 0 6 077 684 2 3

Iné 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 2 6

Spolu 19 885 439 10 082 757 9 469 969 6 804 396 439 386 5 729 541 871 47 229 547 2 3

0 6

1 4

7 5

0 6

9 8

35
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4. Osobné náklady 

2019 2018

EUR EUR

Mzdy 6 177 063 5 673 590

Ostatné náklady na závislú činnosť 158 796 443 849

Sociálne poistenie 1 922 726 1 302 905

Zdravotné poistenie 522 983 606 630

Sociálne zabezpečenie 28 256 250 040

Spolu 8 809 824 8 277 014

 
5. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady  

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch: 

 

2018 2018

Náklady na poskytnuté služby, z toho: 11 900 414 14 893 098

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 41 300 38 300

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky 41 300 38 300

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 11 859 114 14 854 798

Náklady na satelitné spojenie a medzinár.telekom.prevádzku 3 492 662 7 250 220

Náklady na reklamu a inzerciu 3 095 493 1 652 359

Náklady na rezidenčný segment 1 182 415 806 291

Opravy a údržba 735 246 686 776

Právne, ekonomické a iné poradenstvo 697 225 1 259 153

Nájom nebytových priestorov 455 947 445 924

Služby materiálovej povahy - subdodávky 504 069 1 131 054

Strážna služba 204 633 224 388

Služby IT 561 076 464 812

Upratovanie 129 387 103 194

Náklady na prenájom optických vlákien a prenosovej kapacity 186 746 200 239

Náklady na mobilné telefóny 106 041 87 318

Ostatné telekomunikačné služby 33 944 32 734

Školenie 97 622 50 507

Cestovné 60 442 51 017

Ostatné 316 166 408 812

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 723 687 1 223 745

Telekomunikačné poplatky 285 930 275 489

Náklady na poistné majetku,dopr.prostriedkov a zákonné poistenie MV 146 980 147 196

Manká a škody na dlhodobom majetku 0 16 887

Dary 25 400 29 000

Iné 265 377 755 173

Finančné náklady, z toho: 12 529 192 10 063 203

Kurzové straty 1 931 2 132

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 12 527 261 10 061 071

Nákladové úroky 9 496 915 9 941 377

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku 2 900 000 0

Poistné - iné 77 680 68 637

Bankové poplatky 17 745 16 660

Bankové poplatky v súvislosti s poskytntým úverom 34 922 34 087

Iné 0 310  
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I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH  ÚČTOCH 

 

 

1. Najatý majetok 

 

Spoločnosť má v nájme pozemky, nebytové priestory a technologické zariadenia od tretích osôb. Nájomné zmluvy sú 

uzatvorené na dobu neurčitú s možnosťou výpovede v určených prípadoch (výpovedná lehota je 1 rok). Mesačné náklady 

na nájomné predstavujú 53 560 EUR. 

 

 

Spoločnosť má časť administratívnych priestorov (950 m²) v nájme od tretej osoby. Nájomná zmluva je uzatvorená na 

dobu určitú do 28.1.2021 s možnosťou výpovede v určených prípadoch. Výpovedná lehota je 3 mesiace. 

 

6. Prenajatý majetok 

 

Spoločnosť prenajíma priestory pre umiestnenie telekomunikačných technológií a technologické zariadenia tretím 

osobám. Mesačné výnosy z nájomného sú približne 637 830 EUR. Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú. 

Prenajaté priestory a zariadenia vykazuje v súvahe ako dlhodobý hmotný majetok. 

 

 

7. Prehľad o podsúvahových položkách 

2019 2018

Prenajatý majetok 0 0

Majetok v nájme (operatívny prenájom) 0 0

Majetok prijatý do úschovy 0 0

Pohľadávky z derivátov 0 0

Záväzky z opcií derivátov 0 0

Odpísané pohľadávky 0 0

Pohľadávky z lízingu 0 0

Záväzky z lízingu 0 0

Iné položky 1 473 910 1 461 468

 

Drobný hmotný majetok od 200 do 1 700 EUR predstavuje 1 034 946 EUR (2018: 1 021 754 EUR), majetok 

hospodárskej mobilizácie predstavuje 386 EUR (2018: 1 135 EUR), majetok civilnej obrany predstavuje 3 890 EUR 

(2017: 3 890 EUR) a majetok mobilizačných rezerv 434 688 EUR (2017: 434 688 EUR). 
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J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH  PASÍVACH 

 

1. Podmienené záväzky 

 

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje 

neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až 

potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. 

 

 

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH 

ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 

 

Odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom 

období boli vo výške  158 796 EUR (v roku 2018: 443 849 EUR). Členom dozorných orgánov Spoločnosti neboli v roku 

2019 ani v roku 2018 vyplatené žiadne odmeny. 

 

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2019 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo 

iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v 

roku 2018: žiadne). 

 

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB 

 

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých 

obchodných podmienok. 

 

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami uzavretých na 

základe obvyklých obchodných podmienok:  

 

Spriaznená osoba      Hodnotové vyjadrenie obchodu 

      2019   2018 

            

a)    transakcie s materským podnikom, sesterskými a 

dcérskymi podnikmi: 

          

tržby z predaja tovaru     0   0 

výnosy zo služieb EKS     0   0 

výnosy za údržbu a servis zariadení     172 800   172 800 

výnosy z prenájmu nebytových priestorov a techn.zariadení     33 639   24 031 

výnosy za podporné činnosti     12 000   12 000 

ostatné výnosy     1 513   1 513 

poskytnutá dlhodobá pôžička     196 000   196 000 

úrok z poskytnutej dlhodobej pôžičky     6 955   4 804 

            

nákup tovaru     0   0 

nákup EKS služieb     308 969   0 

nákup služieb (poradenstvo, právne zastupovanie)     465 000   620 000 

nákup dlhodobého hmotného majetku      0   0 

nákup opcie     0   0 

dlhodobá pôžička     118 445 483   133 445 483 

úroky z pôžičky      9 495 242   9 937 850 

Iné      0   0 
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2019 2018

b)    transakcie s ostatnými spriaznenými osobami

tržby z predaja tovaru 0 0

výnosy z prenájmu nebytových priestorov a techn.zariadení 8 468 51 014

elektronické služby 1 843 095 1 813 722

nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetu 10 313 0

nákup služieb (poradenstvo, právne zastupovanie) 90 641 63 922

nákup služieb technickej údržby a poddodávok 316 558 262 979

krátkodobá pôžička 15 000 15 000

Iné 1 064 19 930

Spriaznená osoba 
Hodnotové vyjadrenie obchodu

 

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

31. 12. 2019 31. 12. 2018

Pohľadávky z obchodného styku 283 487 353 783
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 202 955 200 804
Spolu aktíva 486 442 554 587

Záväzky z obchodného styku 57 197 88 480
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 118 445 483 133 564 274
Spolu pasíva 118 502 680 133 652 754

 

M. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila dňa 11. marca 2020  v súvislosti so šírením koronavírusu globálnu pandémiu 

a Slovenská vláda vyhlásila dňa 16. marca 2020 núdzový stav. Pri obmedzovaní účinkov operačného rizika Spoločnosť 

dodržiava a zachováva pravidlá kontinuity podnikania, keďže starostlivosť o zdravie našich zamestnancov a klientov je na 

prvom mieste.  

 

K dátumu zostavenie tejto účtovnej závierky nie je možné posúdiť všetky vplyvy na činnosť Spoločnosti. Spoločnosť bude 

pravidelne informovať verejnosť o možných významných vplyvoch, keď bude možné ich posúdiť a ak budú významné. 

 
V reakcii na riziká týkajúce sa činnosti a výsledkov Spoločnosti vedenie Spoločnosti: 

 uskutočnilo potrebné kroky na udržanie dostatočnej likvidity, 

 prioritizuje svoje nákupy a 

 preveruje a ak to je potrebné upravuje svoje prevádzkové postupy pre kontinuitu podnikania. Spoločnosť pokračuje v 
prevádzke s použitím vzdialených prístupov a prijíma opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov pracujúcich na 
mieste. 

 

Skupina zanalyzovala všetky riziká a závažné ale hodnoverné scenáre a zhodnotila, že neexistuje významná neistota 

ohľadom nepretržitého pokračovania v činnosti. 
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N. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ 

 

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade: 

 

Stav k 

1.1.2019
Prírastky Úbytky Presuny

Stav k 

31.12.2019

a b c d e f

Základné imanie 29 409 890 15 000 000 0 0 44 409 890 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 0 0 0 0 0

Zmena základného imania 0 0 0 0 0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 0 0

Emisné ážio 0 0 0 0 0

Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)     z 

kapitálových vkladov

3 319 0 0 0 3 319 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku     a 

záväzkov

0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, 

splynutí a rozdelení

0 0 0 0 0

Zákonný rezervný fond 4 647 911 0 0 0 4 647 911 

Nedeliteľný fond 0 0 0 0 0

Štatutárne fondy a ostatné fondy 0 0 0 0 0

Nerozdelený zisk minulých rokov 175 470 0 0 0 175 470

Neuhradená strata minulých rokov -9 652 573 0 0 -7 908 727 -17 561 299

Výsledok hospodárenia bežného účtovného 

obdobia

-7 908 727 -13 260 888 0 7 908 727 -13 260 888

Ostatné položky vlastného imania 0 0 0 0 0

Spolu 16 675 290 1 739 112 0 0 18 414 402

Bežné účtovné obdobie

  

 

 

Valné zhromaždenie spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 19. decembra 2019 rozhodlo o naložení so stratou dosiahnutou 

v roku 2018 vo výške – 7 908 727 EUR. Strata bola preúčtovaná na účet neuhradená strata minulých rokov. 

 

O vysporiadaní výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019 – strata vo výške – 13 260 888 EUR rozhodne valné 

zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je preúčtovať stratu na účet neuhradená strata 

minulých období. 
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Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade: 

 

Stav k 

1.1.2018
Prírastky Úbytky Presuny

Stav k 

31.12.2018

a b c d e f

Základné imanie 29 409 890 0 0 0 29 409 890 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 0 0 0 0 0

Zmena základného imania 0 0 0 0 0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 0 0

Emisné ážio 0 0 0 0 0

Ostatné kapitálové fondy 0 0 0 0 0

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)     

   z kapitálových vkladov

3 319 0 0 0 3 319 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku     

 a záväzkov

0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri 

zlúčení, splynutí a rozdelení

0 0 0 0 0

Zákonný rezervný fond 4 647 911 0 0 0 4 647 911 

Nedeliteľný fond 0 0 0 0 0

Štatutárne fondy a ostatné fondy 0 0 0 0 0

Nerozdelený zisk minulých rokov 175 470 0 0 0 175 470

Neuhradená strata minulých rokov -4 165 768 0 0 -5 486 806 -9 652 573

Výsledok hospodárenia bežného účtovného 

obdobia

-5 486 806 -7 908 727 0 5 486 806 -7 908 727

Ostatné položky vlastného imania 0 0 0 0 0

Spolu 24 584 016 -7 908 727 0 0 16 675 290

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2019 

2019 2018

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky z prevádzky 17 470 131 21 451 590

Zaplatené úroky -8 000 000 -9 941 377

Prijaté úroky 7 008 4 843

Vrátená / zaplatená daň z príjmov 1 795 12 420

Vyplatené dividendy 0 0

Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami 9 478 934 11 527 476

Príjmy z mimoriadnych položiek 0 0

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 478 934 11 527 476

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku -9 031 884 -4 290 514

Príjmy z predaja dlhodobého majetku 538 830 67 868

Peňažné prostriedky získané pri zlúčení 0 0

Prijaté dividendy 0 0

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -8 493 054 -4 222 646

Peňažné toky z finančnej činnosti

(Splátky) príjmy z krátkodobých bankových úverov -710 884 -717 077

Príjmy zo zlúčenia 0 0

Zmena dlhodobých úverov 0 -6 584 257

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -710 884 -7 301 334

(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 274 996 3 496

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 771 701 768 205

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 1 046 697 771 701
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Peňažné toky z prevádzky 

2019 2018

Čistý zisk (strata) (pred odpočítaním úrokových, daňových 

a mimoriadnych položiek)
-2 702 017 3 209 132

Úpravy o nepeňažné operácie:

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 15 773 403 15 955 372

Opravná položka k pohľadávkam 134 205 -206 554

Opravná položka k zásobám -94 773 -442

Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku 2 952 358 0

Nerealizované kurzové straty 0 0

Rezervy 428 622 71 581

(Zisk) z predaja dlhodobého majetku 179 687 -65 570

Prídel do sociálneho fondu 0 0

Dlhodobý majetok vyradený kvôli škode 0 0

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu 16 671 485 18 963 519

Zmena pracovného kapitálu:

(Príratok) úbytok pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok 

(vrátane časového rozlíšenia aktív)
1 453 352 2 733 295

Prírastok zásob 95 431 22 094

Úbytok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív) -750 137 -267 318

Peňažné toky z prevádzky 17 470 131 21 451 590

 

 

 

Peňažné prostriedky 

 

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) 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.  

 

Ekvivalenty peňažných prostriedkov 

 

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za 

vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch 

mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré 

sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie 

obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
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