Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OV 232/2012

Z004590
Obchodné meno:
so sídlom:
IČO:
zverejňuje neúplnú:
za obdobie:
v:

Účtovné závierky

Deň vydania: 30. novembra 2012

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika
36 631 124
Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných
štandardov
1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
tis. €

Individuálna účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2011 zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre
finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou
Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica
Výkaz finančnej situácie za rok končiaci sa k 31. decembru 2011
všetky položky sú uvedené v tis. Eur
Majetok
Dlhodobý majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Investície do spoločností
Dlhodobé pohľadávky
Dlhodobý majetok spolu
Obežný majetok
Peniaze a peňažné ekvivalenty
Zverený cudzí finančný majetok
Pohľadávky z obchodného styku
Zásoby
Ostatný obežný majetok
Obežný majetok spolu

Pozn. k 31. 12. 2011

k 31. 12. 2010

42
43
44
45

28939
244442
3284
144
276809

37236
267091
3286
130
307743

46
47
48
49
50

26475
64405
31437
2687
1360
126364

18126
67494
33682
2405
1190
122897

403173

430640

214300
2167
29149
-11419
-9122
225075

214300
2167
29149
697
-12116
234197

Majetok spolu
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Nerozdelené zisky minulých rokov
Výsledok hospodárenia - bežný rok
Vlastné imanie spolu

51
52
53
54
55
55

Dlhodobé záväzky
Bankové úvery
Rezervy
Rezerva na zamestnanecké požitky
Odložený daňový záväzok
Ostatné dlhodobé záväzky
Dlhodobé záväzky spolu

56
57
58
59
60

9664
6957
5091
7014
16222
44948

19332
11834
4792
7689
17245
60892

Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Záväzky z obchodného styku
Záväzky z držania zvereného cudzieho finančného majetku
Splatné daňové záväzky
Záväzky z finančného prenájmu
Rezervy krátkodobé
Ostatné krátkodobé záväzky a ostatné pasíva
Krátkodobé záväzky spolu

56
61
47
62
63
57
64

9668
39292
64405
882
0
888
18015
133150

19629
28630
67494
953
0
844
18001
135551

178098

196443

Záväzky spolu
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Vlastné imanie a záväzky spolu

Deň vydania: 30. novembra 2012

403173

430640

Dňa: 19. júna 2012
Schválil:

Ing. Tomáš Drucker
predseda predstavenstva

Ing. Peter Kapusta
podpredseda predstavenstva

Podpisový záznam osoby zodpovednej
účtovnej závierky:

za zostavenie

Podpisový
záznam
osoby
zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Ing. Michal Lieskovský
riaditeľ financií a správy majetku

Mgr. Juraj Méry
riaditeľ sekcie financií

Poznámky na stranách 5 až 31 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto individuálnej účtovnej závierky

Individuálna účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2011 zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre
finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou

Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica
Výkaz komplexného výsledku za rok končiaci sa 31. decembra 2011
všetky položky sú uvedené v tis. Eur
Pozn. k 31.
2011

12. k 31. 12. 2010

Výnosy z hospodárskej činnosti
Výnosy z hlavnej činnosti
Výnosy z predaja služieb
Výnosy z predaja tovaru
Ostatné výnosy
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu

65
66
67
68

271287
8803
14689
3261
298040

280201
9356
14718
3979
30 254

Náklady z hospodárskej činnosti
Osobné náklady
Služby
Spotreba materiálu a energie
Náklady na predaný tovar
Odpisy
Tvorba rezerv
Ostatné prevádzkové náklady
Náklady z hospodárskej činnosti spolu

69
70
71
72
42,43
57
73

158963
61649
17221
11413
47141
-4080
13672
305979

161011
65083
17544
10982
43537
5453
14012
317622

-7939

-9368

Strata z hospodárskej činnosti
Finančné výnosy
Finančné náklady

74
74

628
2439

301
3879

Strata pred zdanením
Daň z príjmov
Odložená daň

75
75

-9750
47
-675

-12946
4
-834

Strata po zdanení za účtovné obdobie

-9122

-12116

Úpravy z precenenia finančných aktív
Daň z príjmov k úpravám z precenenia

0
0

0
0
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Deň vydania: 30. novembra 2012

Ostatné súčasti komplexného výsledku hospodárenia
Komplexný výsledok hospodárenia

0
-9122

0
-12116

Strata priraditeľná:
Vlastníkom materskej spoločnosti
Vlastníkom nekontrolujúcich podielov
Strata po zdanení za účtovné obdobie

-9122
0
-9122

-12116
0
-12116

Kompexný výsledok hospodárenia priraditeľný:
Vlastníkom materskej spoločnosti
Vlastníkom nekontrolujúcich podielov
Komplexný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

-9122
0
-9122

-12116
0
-12116

Dňa: 19. júna 2012
Schválil:

Ing. Tomáš Drucker
predseda predstavenstva

Podpisový záznam
účtovnej závierky:

osoby

Ing. Peter Kapusta
podpredseda predstavenstva

zodpovednej

Ing. Michal Lieskovský
riaditeľ financií a správy majetku

za

zostavenie

Podpisový
zodpovednej
účtovníctva:

záznam
za

osoby
vedenie

Mgr. Juraj Méry
riaditeľ sekcie financií

Poznámky na stranách 5 až 31 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto individuálnej účtovnej
závierky

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:
Správa audítora obsahuje: Podmienený názor audítora
Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré
chcel audítor zdôrazniť:
Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na skutočnosti uvedené v poznámke č. 81 priloženej účtovnej
závierky týkajúcej sa obchodných rizík, ktoré môžu výrazne ovplyvniť budúce hospodárenie a stabilitu
spoločnosti, ako aj výšku znehodnoteného majetku z dôvodu úplnej liberalizácie trhu s poštovými
službami prijatím nového zákona o poštových službách (č. 324/2011 Z.z.) účinného od 01.januára
2012.Bez ďalšieho vplyvu na náš názor upozorňujeme na informáciu uvedenú v poznámke č. 82
priloženej účtovnej závierky o vzniku dcérskej spoločnosti v roku 2012.Bez ďalšieho vplyvu na náš
názor upozorňujeme na skutočnosť, že účtovnú závierku za predchádzajúci rok overil iný audítor, ktorý
dňa 29. apríla 2011 vydal k tejto účtovnej závierke správu s podmieneným názorom.Bez vplyvu na náš
názor upozorňujeme na bod 82 odseky tri až päť poznámok účtovnej závierky. Spoločnosť spracovala
účtovnú závierku zostavenú k 31. decembru 2011. Dôvodom prepracovania predtým vydanej účtovnej
závierky bola úprava výšky opravnej položky k budovám. Tak ako je uvedené v bode 13 a 43
poznámok, v pôvodnej účtovnej závierke sa opravná položka k budovám počítala vtedy, ak vypočítaná
opravná položka dosiahla hodnotu viac ako 22 tis. EUR na jednu budovu. To znamená, že opravná
položka nebola zúčtovaná konzistentne pre všetky budovy. V prepracovanej účtovnej závierke boli do
výpočtu opravnej položky zahrnuté všetky budovy. Z tohto dôvodu bola hodnota opravnej položky k
budovám zvýšená z pôvodných EUR 10168 tisíc na EUR 12090 tisíc. Uvedená zmena mala za
následok zníženie výsledku hospodárenia Spoločnosti o EUR 1557 tisíc, zníženie dlhodobého majetku
o EUR 1922 tisíc a zníženie odloženého daňového
záväzku
o EUR 365 tisíc. Správa nezávislého
Sekcia edičných
činností
Redakcia dňa
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vestníka
audítora vydaná k pôvodnej účtovnej závierke
15. marca
2012 našou audítorskou spoločnosťou, v
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obmedzenia rozsahu, bola odvolaná.
Nakoľko dôvody, ktoré viedli k vyjadreniu podmieneného názoru v
správe k pôvodnej účtovnej závierke, naďalej pretrvávajú,
podmienili sme náš názor aj k prepracovanej
3
účtovnej závierke spoločnosti Slovenská pošta, a.s. zostavenej k 31. decembru 2011.Bez vplyvu na náš
názor taktiež upozorňujeme na skutočnosť, že audítorské postupy zamerané na následné udalosti odo
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boli do
výpočtu opravnej položky zahrnuté všetky budovy. Z tohto dôvodu bola hodnota opravnej položky k
budovám zvýšená z pôvodných EUR 10168 tisíc na EUR 12090 tisíc. Uvedená zmena mala za
následok zníženie výsledku hospodárenia Spoločnosti o EUR 1557 tisíc, zníženie dlhodobého majetku
o EUR 1922 tisíc a zníženie odloženého daňového záväzku o EUR 365 tisíc. Správa nezávislého
audítora vydaná k pôvodnej účtovnej závierke dňa 15. marca 2012 našou audítorskou spoločnosťou, v
ktorej sme vyjadrili podmienený názor na opravnú položku k dlhodobému majetku v dôsledku
obmedzenia rozsahu, bola odvolaná. Nakoľko dôvody, ktoré viedli k vyjadreniu podmieneného názoru v
správe k pôvodnej účtovnej závierke, naďalej pretrvávajú, podmienili sme náš názor aj k prepracovanej
účtovnej závierke spoločnosti Slovenská pošta, a.s. zostavenej k 31. decembru 2011.Bez vplyvu na náš
názor taktiež upozorňujeme na skutočnosť, že audítorské postupy zamerané na následné udalosti odo
dňa vydania správy nezávislého audítora k pôvodnej účtovnej závierke, t.j. od 15. marca 2012, do dňa
vydania tejto správy nezávislého audítora, sa obmedzujú výhradne na zmenu a doplnenie účtovnej
závierky opísanú v bode 82 odseky tri až päť poznámok účtovnej závierky.
Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o
účtovníctve:
www.posta.sk

Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

4

