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Prehľad o peňažných tokoch
za rok končiaci sa 31.decembra 2007

Nepriama metóda vykazovania

Pozn.

Rok končiaci sa 

31.12. 2007

Rok končiaci sa 

31.12. 2006

Prevádzkové činnosti

Zisk za obdobie 212 120 325 313

Upravený o:

Finančné náklady -23 927 -44 879

Daň z príjmov 138 776 232 836

Odpisy budov, stavieb, strojov a 

zariadení 829 991 714 621

Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov 

a zariadení (-) 6 353 -7 718

Zvýšenie/(zníţenie) stavu rezerv (+/-) 113 071 55 155

Peňaţné toky z prevádzkových činností 

pred zmenami pracovného kapitálu
1 276 384 1 275 328

Zvýšenie stavu zásob (-) 6 393 -9 007

Zníţenie/(zvýšenie) stavu pohľadávok
(+/-) -233 054 -93 693

Zvýšenie stavu záväzkov 392 171 686 461

Peňaţné toky z prevádzkových činností
1 441 894 1 859 089

Zaplatená daň z príjmov (-) -138 776 -232 836

Zaplatené úroky (-) -66 018 -35 648
Čisté peňaţné toky z prevádzkových 

činností 1 237 100 1 590 605

Investičné činnosti

Prijaté úroky 89 945 80 527

Príjmy z predaja budov, stavieb, strojov a 

zariadení 80 418 69 528

Obstaranie budov, stavieb, strojov a 

zariadení (-) -1 002 804 -1 370 956

Obstaranie investícií určených na 

obchodovanie (-) -2 931 -879

Čisté peňaţné toky pouţité v investičnej 

činnosti -835 372 -1 221 780

Finančné činnosti

Výplata dividend (-) -300 000  

Bankové úvery -108 713 -167 205

Čisté peňaţné toky (pouţité v rámci) 

z finančných činností -408 713 -167 205

Čisté zvýšenie (zníţenie) peňazí 

a peňaţných ekvivalentov -6 985 201 620

Peniaze a peňaţné ekvivalenty na začiatku 

roka 1 782 519 1 580 899

Zostatky na bankových účtoch 

a pokladničná hotovosť 1 775 534 1 782 519  
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Slovenská pošta a. s., Banská Bystrica

v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk

Stav k 1. januáru 2006 6 456 000 65 293 68 515 654 111 7 243 919

Zisk za obdobie 325 313 325 313

Rozdelenie zisku 370 115 (379 187) (9 072)

oceňovací rozdiel (27 604) (27 604)

Úprava oceňovacích rozdielov z precenenia 

cenných papierov 368 368

Stav k 31. decembru 2006 6 456 000 65 293 438 630 572 633 368 7 532 924

Zisk za obdobie 212 120 212 120

Vyplatené dividendy (300 000) (300 000)

Prídel do rezervného fondu 16 266 (16 266) 0

Prídel do ostatných fondov 229 047 (229 047) 0

Úprava oceňovacích rozdielov z precenenia 

cenných papierov (689) (689)

Oprava min. období (6 170) (6 170)

Stav k 31.decembru 2007 6 456 000 65 293 683 943 233 270 (321) 7 438 185

Kapitálové 

fondy

Fondy zo 

zisku

Vlastný 

kapitál 

celkom

Výkaz zmien vo vlastnom imaní

za rok končiaci sa 31. decembra 2007

Nerozdený 

zisk

Oceňovacie 

rozdiely

Základné 

imanie
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- agenda poštových pečiatok, zriadenie príleţitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie,

- obstarávateľská činnosť pre tretí subjekt s vyuţitím poštových sietí.

- činnosť Poštového múzea,

Európsky parlament a Rada povaţujú za nutné sledovať moţné dopady týchto zmien na vývoj v poštovom sektore, t. j.

hlavne na hospodárske, spoločenské, pracovné a technologické aspekty, pri postupnom, ale kontrolovanom otváraní trhu,

pri moţnom úplnom liberalizovaní poštového trhu v roku 2009.

- archivácia poštových cenín, tlačív a s tým súvisiace práce vrátene výroby príleţitostných  poštových   

- podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňaţných sluţieb v medzinárodnom styku, 

- výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na území Slovenskej republiky a časti pre tuzemské 

Slovenská pošta, a. s. 

Partizánska cesta 9

975 99  Banská Bystrica

IČO:           36 631 124

IČ DPH: SK2021879959

Slovenská pošta, a. s. (ďalej len "spoločnosť") bola zriadená 1. októbra 2004 zákonom č. 349/2004 Z. z. o transformácii

Slovenskej pošty, štátneho podniku (ďalej len "zákon č. 349/2004 o transformácii"). Je zapísaná v obchodnom registri

Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vloţka číslo 803/S.

Je akciovou spoločnosťou so 100% vkladom štátu, ktorá bola zaloţená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií

Slovenskej republiky.

Organizačne je členená na úseky, sekcie a organizačné jednotky (15 RPC). 

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaţdenie. 

Najvyšším kontrolným orgánom je dozorná rada. 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. 

Generálnym riaditeľom je predseda predstavenstva spoločnosti. 

- podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a peňaţných zásielok vrátane elektronickej pošty,                 

- zrýchlená a kuriérna doprava zásielok (vrátane dokumentov), so zaručeným časom dodania vrátane        

- vývoj, výroba, montáţ, predaj, dovoz a vývoz  technických a prevádzkových prostriedkov pošty,

  pečiatok,

Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica  

poznámky k účtovným výkazom za rok končiaci sa 31. decembra 2007

Všeobecné informácie

- vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných 

vo výkone poštovej prevádzky na území Slovenskej republiky v rozsahu:   

Poštovú činnosť vykonáva prostredníctvom 1 589 pôšt (vrátane pôšt partner),  v  r. 2006: 1 590 pôšt. 

Liberalizácia poštovného trhu v Európskej únii:

  medzinárodného styku,

  a zahraničné zariadenia podmieňujúce alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty,

  materiálov v oblasti svojej činnosti,

Opis spoločnosti

Podniká v týchto oblastiach:

Vnútorný poštový trh EÚ regulovaný smernicou 97/67/EC a jej novelou 2002/39/EC Európskeho parlamentu a Rady speje k

postupnej liberalizácii poštovných sluţieb, t. j. redukcii hmotnostného a cenového limitu vyhradených sluţieb, avšak pri

rešpektovaní nevyhnutnej miery pre zachovanie univerzálnej sluţby.

Liberalizačný proces definovaný predmetnou novelou je dvojfázový, t.j. od 1. januára 2003 sa hmotnostný limit zniţuje na

100 g a od roku 2006 sa daný hmotnostný limit zniţuje na 50 g. Novela zároveň stanovuje cenové limity poskytovania

vyhradených sluţieb inými poštovými operátormi mimo poskytovateľa univerzálnych sluţieb vo výške trojnásobku verejnej

tarify pre listovú zásielku prvého hmotnostného stupňa najrýchlejšej kategórie štandardných zásielok v roku 2003 a

dvaapolnásobku v roku 2006. Uvedené podmienky boli zakomponované aj do slovenskej legislatívy, prostredníctvom zákona

č. 507/2001 Z. z. o poštových sluţbách v znení neskorších predpisov. 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
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. IFRS 8 "Podnikové segmenty"

. IAS 23 "Náklady na pôţičky"

Priemerný prepočítateľný počet zamestnancov Slovenskej pošty, a.s., za rok 2007 bol 15 849, z toho 14

riadiacich (v roku 2006: 16 055, z toho 12 riadiacich).

Akcionári

K dátumu schválenia týchto finančných výkazov boli pripravené na vydanie nasledovné štandardy a interpretácie alebo

dodatky existujúcich štandardov a interpretácií, ktoré však zatiaľ nenadobudli účinnosť:

Schválenie účtovnej závierky 

Účtovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie schválilo valné zhromaţdenie 18. júna 2007.

RNDr. Karol Achimský - člen predstavenstva 

K 31. decembru 2007 akcie Slovenskej pošty, a.s., vlastnil jej zakladateľ Ministerstvo dopravy, pôšt a 

telekomunikácii SR. 

Základné východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

V októbri 2006 boli vymenovaní noví členovia predstavenstva.

Významné účtovné zásady

Ing. Mgr. Radomír Vereš - člen dozornej rady 

Dozorná rada: 

JUDr. Juraj Hatvany - predseda dozornej rady 

Bc. Andrej Maas - člen dozornej rady 

Ing. Miroslav Podhora - člen predstavenstva 

Ing. Jozef Tomaník - člen dozornej rady 

Spoločnosť neaplikovala skôr ţiadny zo štandardov IFRS, pri ktorom sa nevyţaduje jeho prijatie k dátumu, ku

ktorému je zostavená účtovná závierka. 

Spoločnosť prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné

štandardy (International Accounting Standards Board - IASB) a Výbor pre interpretáciu medzinárodných štandardov pre

finančné výkazníctvo (International Financial Reporting Interpretations Committee - IFRIC) pri IASB, ktoré sa vzťahujú na

jej činnosti a na účtovné obdobia so začiatkom 1. januára 2007. 

Ing. Robert Sedlák - člen predstavenstva 

JUDr. Marta Kuţnárová 

Priloţená individuálna účtovná závierka spoločnosti bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné

výkazníctvo (International Financial Reporting Standards – IFRS) a so všetkými platnými IFRS prijatými v rámci Európskej

únie (EÚ), ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards Board – IASB). 

Vyhlásenie o zhode s IFRS

V súlade so zmenami v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Slovenská pošta, a. s.,

zostavuje s účinnosťou od 1. januára 2006 individuálnu účtovnú závierku v súlade s Medzinárodnými štandardami pre

finančné výkazníctvo (IFRS), ktoré boli prijaté Európskou úniou (ďalej len EÚ). Uplatnený bol princíp historických cien s

výnimkou úprav v dôsledku precenenia finančného majetku a finančných záväzkov určených na obchodovanie, ako je

podrobnejšie uvedené ďalej.

Informácie o orgánoch spoločnosti

Predstavenstvo:

Ing. Libor Chrást - predseda predstavenstva 

Ing. Ján Ptačin - podpredseda predstavenstva 

Pouţité účtovné pravidlá, ktoré sa uvádzajú ďalej, sú konzistentné s účtovnými pravidlami pouţitými v

predošlých finančných rokoch.

Prijatie týchto nových a revidovaných štandardov a interpretácií nemalo dopad na zmeny v účtovných postupoch

spoločnosti.

Aplikácia nových a revidovaných Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo 

Konanie v mene spoločnosti: Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia

predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene

spoločnosti sa vykoná tak, ţe k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám

pripoja podpisujúci svoj podpis.

Ţofia Lehotská 
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12 Nehmotné aktíva

Príprava účtovných výkazov v súlade s IFRS vyţaduje pouţitie odhadov, ktoré sa týkajú vykazovaných čiastok. Tieto odhady

sú zaloţené na najlepšej moţnej znalosti udalostí zo strany spoločnosti, skutočné výsledky sa môţu od týchto odhadov

odlišovať. V spoločnosti sa pouţili odhady najmä:

1. pri hodnotení majetku na pokles hodnoty v súvislosti s jeho návratnosťou,

2. pri hodnotení, či sú zásoby vykázané v realizovateľnej hodnote,

3. pri hodnotení pohľadávok, či ich úhrada nie je pochybná,

4. pri odhade rezerv,

5. pri určení podmienených záväzkov majetku atď.       

Transakcie uskutočňované v cudzej mene sú prepočítavané a vykazované pouţitím aktuálneho denného kurzu vyhláseného

Národnou bankou Slovenska.

. IFRIC 12 "Dohady o zľavách a sluţbách"

. IFRIC 13 "Zákaznícke vernostné programy"

Cudzia mena

Softvér

Pokiaľ nie je obstarávacia cena nového softvéru nedeliteľnou súčasťou obstarávacej ceny hardvéru, účtuje sa o ňom ako o 

nehmotnom majetku. Softvér sa odpisuje rovnomerne po dobu  4 rokov.

O nehmotných aktívach sa účtuje podľa IAS 38 v prípade, keď je pravdepodobné, ţe spoločnosti bude z tohto majetku

plynúť budúci ekonomický prínos a ak pokiaľ je moţné spoľahlivo stanoviť hodnotu tohto majetku. Kritériom

identifikovateľnosti nehmotného majetku je oddeliteľnosť a vznik v dôsledku zmluvných alebo iných zákonných práv.

Nehmotné aktíva sú vykazované v obstarávacích cenách zníţených o oprávky a straty zo zníţenia hodnoty. V prípade, ţe

spoločnosť má len čiastočný nárok na odpočítanie DPH na vstupe koeficientom, obstarávacia cena sa zvyšuje o túto

koeficientovanú DPH. 

Ţivotnosť nehmotného majetku je stanovená jednotne na 4 roky.

Nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne počas predpokladanej ţivotnosti. Obdobie odpisovania a metóda odpisovania sa

kaţdoročne na konci účtového obdobia posudzuje, pričom sa preveruje aj účtovná hodnota nehmotného majetku z hľadiska

jej moţného zníţenia. Pokiaľ určitá poloţka nehmotného majetku nesplní definíciu a kritériá na vykazovanie ako nehmotné

aktívum,  je okamţite účtovaná do nákladov v období, kedy vznikla.

Následné výdavky na nehmotný majetok sú súčasťou nákladov beţného obdobia, výnimočne, ak spĺňajú kritériá pre

nehmotný majetok, sa stávajú súčasťou ocenenia tohto nehmotného majetku. 

Princíp nepretržitého trvania

Účtovné obdobie

Spoločnosť zostavuje účtovné výkazy za obdobie od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.

Funkčná mena

Účtovné výkazy spoločnosti sú zostavené v súlade s účtovnými a oceňovacími princípmi, ktoré sú popísané v tomto oddiele.

Použitie odhadov

Prehľad účtovných politík

Spoločnosť očakáva, ţe prijatie týchto štandardov a interpretácií nebude mať v budúcich účtovných obodobiach významný

vplyv na finančné výkazy podniku.

. IFRIC 14 "Limit na majetok pri plánoch definovaných pôţitkov, minimálne poţiadavky na zdroje a ich vzájomné pôsobenie"

Priloţené účtovné výkazy boli zostavené za predpokladu nepretrţitého trvania spoločnosti.

Vzhľadom na prostredie, v ktorom spoločnosť pôsobí, a na podstatu ekonomických transakcií je funkčnou menou spoločnosti

slovenská koruna (Sk). Účtovné výkazy sú prezentované v slovenských korunách (v tisícoch Sk) . Údaje v priloţenej

účtovnej závierke sú vykázané v tisícoch Sk. Záporné hodnoty sú uvedené v zátvorkách. 
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Odpisy vypočítané na základe odpisových plánov spoločnosti, ktoré odzrkadľujú ţivotnosť dlhodobého majetku, sa účtujú do

hospodárskeho výsledku. Ţivotnosť a odpisová metóda sa pravidelne, 1 x za 5 rokov k 31. 12. posledného roka posudzujú

tak, aby bolo zaistené, ţe obdobie odpisovania a metóda odráţajú predpokladaný ekonomický prínos plynúci z pouţívania

hmotného majetku. Dlhodobý hmotný majetok je odpisovaný rovnomerne počas predpokladanej ţivotnosti do výšky

obstarávacej ceny zníţenej o reziduálnu hodnotu. 

Dlhodobé finančné investície, keďţe neexistuje aktívny trh a nie je moţné určiť ich fair value, sa vykazujú v obstarávacích

cenách podľa IAS 39.46 (c) zníţených o opravné poloţky na prechodné zníţenie ich hodnoty, ak takáto situácia nastane.

Výnimkou je Rakúska pošta, ktorá je aktívne obchodovateľná na Viedenskej burze.  

Pokiaľ sú podľa zmluvy všetky podstatné riziká a odmeny súvisiace s aktívom prevedené na nájomcu, spoločnosť účtuje o

finančnom lízingu v súlade s IAS 17. Prenájom nehnuteľného majetku s obmedzenými moţnosťami vypovedania zmluvy na

neurčitý čas sa posudzuje podľa stanovenej hladiny významnosti. Všetky ostatné lízingy sa klasifikujú ako operatívny lízing.

V súvahe sa zaúčtuje majetok a záväzky, ktoré sa rovnajú fair value prenajatého majetku na začiatku prenájmu, resp.

súčasnej hodnote minimálnych lízingových platieb nájomného, podľa toho, ktorá z hodnôt je niţšia. Súčasťou fair value je

DPH, na ktorej odpočítanie nie je nárok. Pokiaľ je to z technického hľadiska vhodné, na výpočet súčasnej hodnoty

minimálnych splátok nájomného spoločnosť pouţíva diskontný faktor, ktorý sa rovná implicitnej úrokovej miere lízingu.

Počiatočné priame náklady vynaloţené spoločnosťou pred začiatkom lízingu sa aktivujú. Lízingové platby sú členené (pri

pouţití metódy efektívnej úrokovej miery) medzi finančné náklady, ktoré sú vykázané v rámci úrokových nákladov a čiastku

zniţujúcu záväzok voči prenajímateľovi. 

Dlhodobý hmotný majetok s výnimkou pozemkov, umeleckých diel a zbierok sa vykazuje v obstarávacej cene zníţenej o

oprávky a opravné poloţky, t. j. v zostatkovej hodnote. Pozemky, umelecké diela a zbierky sa oceňujú v obstarávacích

nákladoch a neodpisujú sa. Pri predaji alebo vyradení majetku sa jeho obstarávacia cena a oprávky eliminujú zo súvahy a

zisk alebo strata z predaja sa zahrnie do výkazu ziskov a strát.

Obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zahŕňa kúpnu cenu, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady, ktoré

súvisia s obstaraním (napr. DPH, ak nie je nárok na jej odpočítanie alebo ju moţno odpočítať na vstupe len koeficientom).

Náklady vynaloţené na technické zhodnotenie majetku sa stanú súčasťou ocenenia tohto majetku v prípade, ţe

preukázateľne prispeli k zvýšeniu ekonomického úţitku, ktorý podniku plynie z jeho pouţívania.

Test na znehodnotenie podľa IAS 36 sa realizuje na ročnej báze, aby účtovná hodnota nebola vyššia ako návratná hodnota.

Prípadné zníţenie účtovnej hodnoty vyplývajúce zo znehodnotenia dlhodobých hmotných aktív sa účtuje na ťarchu

hospodárskeho výsledku.

Majetok, ktorý nespĺňa kritériá pre zaradenie do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje do nákladov.

Finančné investície

Finančný lízing

Pri posudzovaní pouţiteľnej hodnoty sa diskontuje odhad budúcich peňaţných tokov na ich súčasnú hodnotu pomocou

diskontnej sadzby pred zdanením, ktorá vyjadruje aktuálne trhové posúdenie časovej hodnoty peňazí a riziká špecifické pre

daný majetok. 

Zodpovedajúci záväzok voči prenajímateľovi sa zahrnie do súvahy ako záväzok z finančného prenájmu. V súvislosti s

finančným lízingom vznikajú spoločnosti v kaţdom účtovnom období v priebehu prenájmu okrem finančných nákladov aj

odpisové náklady. Spoločnosť odpisuje prenajatý majetok po dobu jeho ţivotnosti podľa rovnakých odpisových zásad ako

vlastný majetok.

  V prípade ţe fakty a okolnosti naznačujú, ţe hodnota dlhodobých aktív alebo jednotky vytvárajúcej peňaţné prostriedky je 

zníţená, zaúčtuje sa strata prostredníctvom opravnej poloţky v súlade s IAS 36 - Zníţenie hodnoty aktív na ťarchu 

nákladov.

Spoločnosť posudzuje ku kaţdému súvahovému dňu účtovnú hodnotu hmotného a nehmotného majetku, aby určila, či

existujú náznaky, ţe sa hodnota daného majetku zníţila. V prípade výskytu takýchto náznakov sa vypracuje odhad

návratnej hodnoty daného majetku, aby sa určil rozsah prípadných strát zo zníţenia jeho hodnoty. Návratná hodnota sa

rovná reálnej hodnote zníţenej o náklady na predaj alebo pouţiteľnej hodnote podľa toho, ktorá je vyššia. 

Dlhodobý hmotný majetok

Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku okrem goodwillu

Nedokončené hmotné investície predstavujú nedokončený dlhodobý hmotný majetok a vykazujú sa v obstarávacích cenách,

ktoré zahrňujú náklady na ich obstaranie a iné priame náklady. Nedokončené hmotné investície sa neodpisujú do doby

svojho dokončenia a zaradenia do uţívania.
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Dividendy z kmeňových akcií sú zaúčtované na účtoch spoločnosti v období, v ktorom ich schválili akcionári  spoločnosti. 

Dividendy

Vlastný kapitál

Spoločnosť má uzatvorené forwardy na menu, ktoré sú povaţované za špekulatívne, nakoľko nezaisťujú cash flow ani ţiadne

podkladové aktívum alebo záväzok. Ďalej má uzatvorený swap a na jeho precenenie k 31. 12. 2007 bol pouţitý kurz NBS a

odhad komerčných bánk.

V roku 2007 bol forwardový obchod ukončený a neprenáša sa do ďalších rokov. Swap sa končí v roku 2010.

Spoločnosť riadi kapitál tak, aby bola schopná vţdy nepretrţite fungovať ako zdravý podnik. Optimalizuje pomer medzi

cudzími zdrojmi a celkovým kapitálom. Vlastný kapitál pozostáva zo základného imania, kapitálových fondov, fondov zo

zisku, oceňovacích rozdielov a nerozdelených ziskov.

Právna forma spoločnosti je akciová spoločnosť. Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom

registri. Fondy zo zisku a ostatné kapitálové fondy vytvára spoločnosť v súlade s Obchodným zákonníkom, so zákonom č.

349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty. Zákonný rezervný fond spoločnosť vytvorila vo výške 1 % zo základného

imania a tento fond je povinná kaţdoročne dopĺňať o sumu najmenej vo výške 5 % z čistého zisku aţ do dosiahnutia výšky

najmenej 20 % základného imania. 

Zásoby

Dlhodobé pohľadávky prevyšujúce prevádzkový cyklus spoločnosti, s očakávanou splatnosťou nad 12 mesiacov, sú

diskontované na súčasnú hodnotu s pouţitím úrokovej miery pôţičiek poskytnutých na porovnateľné časové obdobie. 

Dlhodobý majetok určený na predaj

V súlade s IAS 7 sa peňaţné prostriedky a peňaţné ekvivalenty skladajú z hotovosti a zostatkov na účtoch v bankách a z

vysoko likvidných investícií s nevýznamným rizikom zmien v hodnote, ktoré majú pôvodnú splatnosť do troch mesiacov

alebo kratšiu odo dňa obstarania.

Dlhodobý majetok a vyraďované skupiny aktív a záväzkov sa klasifikujú ako určené na predaj, keď ich účtovnú hodnotu

moţno realizovať skôr predajom ako nepretrţitým pouţívaním. Táto podmienka sa povaţuje za splnenú, len keď je predaj

vysoko pravdepodobný, pričom majetok (alebo skupina aktív a záväzkov určených na predaj) je k dispozícii na okamţitý

predaj v stave, v akom sa práve nachádza. Spoločnosť sa musí usilovať o realizáciu predaja, o ktorom by sa malo

predpokladať, ţe splní kritériá na vykázanie skončeného predaja do jedného roka od dátumu takejto klasifikácie.

Deriváty

K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 3 mesiace 25 %,

K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 6 mesiacov 50 %,

K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 9 mesiacov 75 %,

K pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov 100 %.

Pohľadávky

Dlhodobý majetok určený na predaj (a skupina aktív a záväzkov určených na predaj) sa oceňuje predchádzajúcou účtovnou

hodnotou majetku alebo reálnou hodnotou mínus náklady na predaj podľa toho, ktorá je niţšia.

Krátkodobé pohľadávky sú vykazované v nominálnej hodnote zníţené o opravné poloţky. Opravné poloţky sú kalkulované

na základe individuálneho rizika a minulých skúseností. Spoločnosť vykazuje opravné poloţky k obchodným pohľadávkam.

Metódy výpočtu strát na zníţenie hodnoty sú zaloţené na vekovej štruktúre takto:  

Zásoby sa vykazujú vo váţenom aritmetickom priemere obstarávacích cien alebo v čistej realizovateľnej hodnote, vţdy v

tej, ktorá je niţšia, upravenej o opravnú poloţku na zastarané a nepouţiteľné zásoby. Obstarávacia cena zahŕňa náklady na

suroviny a ostatné náklady súvisiace s obstaraním zásob. Súčasťou obstarávacej ceny zásob je aj DPH, na odpočítanie

ktorej nie je nárok a táto DPH sa sleduje na osobitnom analytickom účte v triede 1. Čistá realizovateľná hodnota je

odhadom predajnej ceny pri beţných podmienkach obchodovania po odpočítaní nákladov na predaj. Zásoby vytvorené

vlastnou činnosťou sa vykazujú v skutočných priamych nákladoch, ktoré zahŕňajú priamy materiál a prácu, ostatné priame

náklady a súvisiacu réţiu, ktorá vychádza z normálnej prevádzkovej kapacity. 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
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Daň z príjmov zahŕňa splatnú a odloţenú daň. 

Odloţená daň z príjmov sa stanovuje pouţitím záväzkovej metódy pre všetky dočasné rozdiely medzi daňovým základom a

účtovným základom aktív a pasív. Odloţená daň je vypočítaná pouţitím daňovej sadzby stanovenej slovenskou legislatívou,

ktorá bude v platnosti v období, kedy sa očakáva realizácia rozdielov. Hlavné dočasné rozdiely vznikajú z rozdielu medzi

účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou odpisovaného majetku a z finančného lízingu. 

Dočasné rozdiely sú rozdiely medzi vykazovanými čiastkami majetku a záväzkov a daňovým základom.                               

Daňové dôsledky týchto rozdielov sa vykazujú ako poloţky odloţenej dane.

Niektoré výnosové a nákladové poloţky sa vykazujú odlišne na účely daňového vykazovania a na účely finančného

vykazovania. Odloţená daňová povinnosť odráţa daňový dopad prechodných rozdielov medzi zostatkovou cenou aktív a

pasív z hľadiska účtovníctva a stanovenia základu dane z príjmu. 

Nákladové úroky sú beţne účtované do nákladov príslušného obdobia. Úroky z úverov súvisiacich s obstaraním dlhodobého

majetku spoločnosť nezahŕňa do jeho ocenenia.

Výška dane z príjmu sa stanovuje v súlade so slovenskými daňovými zákonmi a vychádza z hospodárskeho výsledku

spoločnosti stanoveného podľa slovenských účtovných predpisov a upraveného o trvale alebo dočasne daňovo neuznateľné

náklady a nezdaňované výnosy.

Úvery a finančné výpomoci sú klasifikované ako krátkodobý záväzok, pokiaľ sa očakáva, ţe bude vysporiadaný v rámci

dvanástich mesiacov od ročného súvahového dňa. Všetky ostatné pôţičky sú klasifikované ako dlhodobé záväzky. 

Pôžičky a úvery

Záväzky

Úvery a finančné výpomoci sa pri prvotnom zaúčtovaní oceňujú obstarávacou cenou, ktorá sa rovná reálnej hodnote

prijatého peňaţného plnenia o náklady spojené s poskytnutím úveru alebo finančnej výpomoci. Úročené úvery a finančné

výpomoci sa následne preceňujú zostatkovou hodnotou, a to s pouţitím metódy efektívnej úrokovej sadzby. Zisky a straty

sa účtujú do výsledku hospodárenia v okamihu, kedy dôjde k odúčtovaniu záväzku alebo k zníţeniu jeho hodnoty.

Dlhodobé záväzky sú oceňované v súčasnej hodnote budúcich peňaţných tokov.

Rezervy 

Nákladové úroky

Náklady na prijaté úvery a pôžičky

Spoločnosť aplikuje základné riešenie IAS 23 - náklady na úvery a pôţičky. Náklady na prijaté úvery a pôţičky sa vykazujú

do hospodárskeho výsledku v období, v ktorom vznikli.

Dane

Splatná daň z príjmov sa vypočíta z účtovného zisku v zmysle platných slovenských predpisov vo výške 19% po úprave

niektorých poloţiek na daňové účely. Zdanenie v iných právnych systémoch sa vypočíta na základe sadzieb, ktoré sú v

príslušnej jurisdikcii v platnosti.

Dlhodobé záväzky prevyšujúce vysporiadanie v normálnom prevádzkovom cykle spoločnosti, so splatnosťou nad 12

mesiacov, sú diskontované na súčasnú hodnotu s pouţitím úrokovej miery pôţičiek poskytnutých na porovnateľné časové

obdobie.

Krátkodobé záväzky – vysporiadané v normálnom prevádzkovom cykle spoločnosti sú vykázané v nominálnej hodnote. 

Podmienené aktíva a podmienené záväzky

Podmienené záväzky sú moţné záväzky, ktoré vyplývajú z minulých udalostí a ich existencia bude potvrdená tým, ţe dôjde

alebo nedôjde k jednej alebo viacero neistým budúcim udalostiam, ktoré nie sú celkom pod kontrolou spoločnosti. 

Podmienené záväzky nie sú vykázané v účtovných výkazoch, ale ich analýza je uvedená v poznámkach k účtovnej závierke,

s výnimkou prípadov, keď je ich realizácia formou odčerpania ekonomických zdrojov spoločnosti nepravdepodobná. 

Podmienené aktíva nie sú uvedené v účtovných výkazoch, ale v prípade, ţe je ekonomický prínos pre spoločnosť

pravdepodobný, uvádza sa o nich informácia v poznámkach k účtovnej závierke.

Spoločnosť vykazuje rezervu vtedy, ak má súčasnú povinnosť (zmluvnú alebo mimozmluvnú) vyplývajúcu z minulých

udalostí, ak je pravdepodobné, ţe túto povinnosť bude musieť splniť a pokiaľ je moţné spoľahlivo odhadnúť výšku tohto

záväzku. Rezervy sa oceňujú na základe najlepšieho odhadu vedenia týkajúceho sa nákladov nevyhnutných na vyrovnanie

záväzku vţdy k ročnému súvahovému dňu. V prípade, ţe vplyv takéhoto prepočtu je významný, diskontujú sa na súčasnú

hodnotu nákladov, ktoré bude musieť spoločnosť vynaloţiť na vyrovnanie záväzku.
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Zisk na akciu

O výnosoch sa účtuje vtedy, keď je pravdepodobné, ţe spoločnosti bude z transakcie plynúť ekonomický úţitok a keď tieto

výnosy moţno aj spoľahlivo kvantifikovať. Výnosy sa oceňujú v reálnej hodnote získanej alebo vymoţiteľnej protihodnoty a

predstavujú pohľadávky za sluţby a tovar. Výnosy sa vykazujú v netto výške, t. j. po odpočítaní diskontov a DPH, keď bol

ukončený prevod všetkých rizík spojených s vlastníctvom, alebo v čase poskytnutia sluţieb tretím osobám.

Príjmy z dividend z investícií sa vykazujú, keď vznikne právo spoločnosti  na ich získanie. 

Devízové operácie

Výnosové úroky sú beţne účtované do výnosov príslušného obdobia. 

Kmeňové akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné. Preto spoločnosť neaplikuje IAS 33 - Zisk na akciu. 

V účtových výkazoch sú uvedené udalosti, ktoré nastali po dátume účtovej závierky a ktoré poskytujú dodatočné informácie

o finančnej situácii spoločnosti k tomuto dátumu (udalosti ovplyvňujúce údaje v účtovnej závierke). Ostatné udalosti

(udalosti neovplyvňujúce údaje v účtovnej závierke) sa uvádzajú v prílohe k účtovnej závierke iba v prípade, ak sú

významné.

Zamestnanecké poţitky tvoria odchodné pri odchode zamestnanca do starobného alebo invalidného dôchodku a odmeny pri

pracovných a ţivotných jubileách. Kolektívna zmluva zabezpečuje vyššie odchodné, ako poţaduje zákon. Spôsob výpočtu

výšky odmeny pri pracovných a ţivotných jubileách je stanovený v kolektívnej zmluve. 

Takýto istý alebo podobný záväzok uţ obsahovali kolektívne zmluvy od roku 2004. Spoločnosť tak vyvolala u svojich

zamestnancov očakávanie, ţe tieto zamestnanecké poţitky bude poskytovať aj naďalej, a vedenie preto usudzuje, ţe nie je

reálne prestať s ich poskytovaním. 

Rezervy na odchodné a jubileá spoločnosť tvorí podľa IAS 19 ako zamestnanecké poţitky. V súvahe sú vykázané v súčasnej

hodnote.

Náklady na zamestnanecké poţitky sa počítajú metódami poistnej matematiky (metóda projektovaných jednotkových

kreditov) 

Inflačné účtovníctvo

Spoločnosť neoperuje v hyperinflačnej ekonomike. Preto nie je aplikovaný IAS 29 - Vykazovanie v hyperinflačných

ekonomikách.

Náklady na zamestnanecké požitky

Segmentové vykazovanie

Spoločnosť identifikovala iba jeden samostatný podnikateľský segment, ktorý sa zaoberá poskytovaním poštových sluţieb.

Spoločnosť poskytuje všetkým svojim klientom sluţby v podobnom ekonomickom prostredí, ktoré vykazuje podobné riziká a

výhody a nevytvára odlišné geografické segmenty.

Dotácia bola prijatá od fondu kvality Svetovej poštovej únie.

Štátne dotácie

Sociálne zabezpečenie a dôchodkové schémy

Spoločnosť odvádza príspevky na zákonné zdravotné, nemocenské a dôchodkové zabezpečenie a príspevok do Fondu

zamestnanosti z objemu hrubých miezd podľa sadzieb platných pre daný rok. Náklady na sociálne zabezpečenie sa účtujú do

výkazu ziskov a strát v rovnakom období ako príslušné mzdové náklady. Spoločnosť nemá záväzok odvádzať z objemu

hrubých miezd prostriedky do týchto fondov nad zákonom stanovený rámec. 

Transakcie uskutočňované v cudzej mene sú prepočítavané na slovenské koruny aktuálnym denným kurzom vyhláseným

Národnou bankou Slovenska. Prípadné zisky alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny kurzu po dátume transakcie, sa

účtujú do výkazu zisku a strát ako kurzové zisky alebo straty. Majetok a záväzky v cudzej mene sa na konci roku

prepočítavajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným k 31. decembru. Nerealizované kurzové rozdiely sa

účtujú do výkazu ziskov a strát.

Vykazovanie výnosov 

Významné udalosti, ktroré nastali po dátume účtovnej závierky 
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135 195 136 438

218 538 326 711

Spoločnosť je vystavená kurzovému riziku z transakcií v cudzích menách. Kurzové riziko sa týka rizika zníţenia fair value

pohľadávok denominovaných v cudzej mene v dôsledku znehodnotenia menového kurzu cudzej meny, alebo zvýšenia fair

value záväzkov v dôsledku zhodnotenia menového kurzu cudzej meny. Väčšina pohľadávok a záväzkov vykázaných v súvahe

sú krátkodobej povahy. Bankové úvery sú investičné. Spoločnosť čiastočne čelí riziku neočakávaných zmien v menových

kurzoch EUR a USD formou uzatvárania forwardových obchodov, ktoré garantujú pri splnení určitých predpokladov fixný

kurz cudzej meny. 

Finančné nástroje vykázané v súvahe tvoria investície, ostatné dlhodobé aktíva, pohľadávky z obchodného styku, ostatné

aktíva, peňaţné prostriedky a peňaţné ekvivalenty, krátkodobé a dlhodobé úvery, ostatné obeţné aktíva a záväzky z

obchodného styku a ostatné záväzky. Odhadované reálne hodnoty týchto nástrojov sa pribliţujú k ich účtovnej hodnote. 

Kurzové riziko

Riziko nesplatenia pohľadávok

Obchodné pohľadávky vznikajú predovšetkým zo zmlúv z obchodného styku.   

Finančné nástroje

Aby spoločnosť nebola vystavená zmenám úrokových sadzieb, jej politikou je zabezpečiť, aby 25 % aţ 75 % jej portfólia

tvorili finančné nástroje s pevnou úrokovou sadzbou. 

Reálna hodnota finančných nástrojov

Riziko zmien úrokových sadzieb pri úveroch v cudzej mene a pri lízingoch, kde úrok súvisí s úrokovou sadzbou v EUR, je

čiastočne eliminované uzatváraním úrokových swapov podľa predpokladaných splátkových kalendárov.  

31.12.07

Riziko nedostatočnej likvidity

Politikou spoločnosti je, aby mala v súlade so svojou finančnou stratégiou dostatočné peňaţné prostriedky a peňaţné

ekvivalenty na pokrytie rizika nedostatočnej likvidity, čo je sledované priebeţnými výpočtami ukazovateľov likvidity a

úverovej zaťaţenosti, ktorá neprekračuje 10 %. 

Výška úverových zdrojov k 31. decembru 2007 po prepočte na Sk je 218 538 tis. Sk, úvery investičného charakteru sú v

EUR a boli čerpané zo 4 bánk. V roku 2007 sa má z týchto úverov splatiť čiastka  135 195 tis. Sk. 

Spoločnosť prijala opatrenia na to, aby boli produkty a sluţby poskytované odberateľom s primeranou platobnou disciplínou,

aby riziko nesplatenia pohľadávok nepresiahlo prijateľnú mieru. Maximálne riziko nesplatenia pohľadávok predstavuje

účtovná hodnota. 

190 27383 343Dlhodobé úverové zdroje spoločnosti

v tis. Sk

Úverové riziko

Spoločnosť pouţila tieto úverové zdroje na obstaranie investícií v prípadoch keď nepostačovali vytvorené odpisy a zisk

spoločnosti.

31.12.06

v tis. Sk

Úrokové riziko

Krátkodobé úverové zdroje spoločnosti
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Budovy a 

stavby

Stav k 1. januáru 2007

Prírastky

696 861Stav k 1. januáru 2006
7 199 3721 911 407692 535

Účtovná hodnota

4 117 719 1 457 547
419 215

(11 835) (314 366)Stav k 31. decembru 2007

Odpisy

Úbytky

Úbytky

Oprávky

Stav k 1. januáru 2006

Stav k 1. januaru 2007

Odpisy

559 735

Pri odpisovaní nehmotného majetku sa pouţívajú nasledovné ročné odpisové sadzby:

Softvér                                25 %

Oceniteľné práva sa neodpisujú.                

Stav k 31. decembru  2007 9 400 333 221 217 114

625 504
Stav k 1. januáru 2007 9 400 421 590 66 525 497 515
Stav k 1. januáru 2006 9 425 125 045491 034

(530 113)

Účtovná hodnota Oceniteľné 

práva

Softvér Nedokončené 

investície
SPOLU

Stav k 31. decembru 2007 0 (530 113)

(151 963)

Úbytky 0 49 174 (32 875) 16 299

Odpisy 0 (151 963)

33 544

Stav k 1. januáru 2007 0 (328 976) (32 875) (361 851)

Úbytky 1 015 32 529

(161 363)
Odpisy (1 040) (200 117) (32 875) (234 032)
Stav k 1. januáru 2006 25 (161 388)

9 400 750 566

102 193

Prírastky 0 214 961

0Úbytky 317 687

0

Stav k 31. decembru 2007 9 400 863 334 217 114

SPOLUOprávky Oceniteľné 

práva

Prírastky 0 130 673

859 366

(145 781) (178 310)Úbytky 0 (32 529)

Stav k 1. januáru 2007

215 494

333 208

Nedokončené 

investície

0

Softvér

0

0

548 169

Stav k 1. januáru 2006 786 867

Nedokončené 

investície

Dlhodobý nehmotný majetok

Oceniteľné 

práva
Softvér

(1 666 789)

Stroje, 

prístroje a 

zariadenia

6 461 969

SPOLU 

4 176 215Stav k 1. januáru 2007

1 918 233Stav k 31. decembru 2007 428 584 7 209 585653 612

8 301 442

(619 831)

(1 121 975)

2 520 557 256554 736 0

(125 283)

191 204

(1 102 070)

0120 972

(191 603) 0

Úbytky

(985 882)

3 258 821

(512 451)

4 523 522

(107 380)

Budovy a 

stavby

(35 500)

SPOLU 

(152 318)

(1 369 424)

Obstarávacia cena

(51 792)

1 969 998 189 842Stav k 1. januáru 2006
Prírastky 2 589 066

7 081 800

768 643

2 821 874

589 265

8 876 374

Úbytky

692 535 4 367 818

1 560 81411 702

665 447 428 584

0

189 842

Pozemky

a

zbierkové 

predmety

0

(984 857) 0

(1 340 588) 0

696 861
1 164 184

4 225 099

0

(518 988)

50 9240

0 (135 147)

(910 467)

7 863 194 511 1 222 508

(654 135)0

171 896

(38 790)

Stav k 31. decembru 2007

(993 135)

0

(11 835)

419 215

(759 274)

(12 189) (312 308)

Stroje, 

prístroje a 

zariadenia

Nedokončené 

investície
Pozemky

a

zbierkové 

predmety

Pozemky 

a

zbierkové 

predmety

SPOLU 
Budovy a 

stavby

Pozemky, budovy, stroje a zariadenia

4 209 156

Stroje, 

prístroje a 

zariadenia

Nedokončené 

investície

9 400 652 422
250 809120 136

125 045

Nedokončené 

investície
SPOLUObstarávacia cena

1 089 848

99 400

Špecifické poznámky k účtovným výkazom
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48

49

50

51

Spoločnosť neobstarala majetok v privatizácii. 

Prioritný majetok

(1 000) (1 000)RAVS, a.s.v konkurze Slovensko opravná poloţka

RAVS, a.s.v konkurze Slovensko

Spoločnosť eviduje v účtovných triedach stavby a pozemky aj prioritný investičný majetok, s ktorým nakladanie je

podmienené rozhodnutím MDPT SR.  

1 000

Ţiaden dlhodobý majetok spoločnosti nie je nadobudnutý na základe zmluvy o zabezpečovacom prevode práva a ktorý

spoločnosť uţíva na základe zmluvy o výpoţičke.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok je poistený poistnou zmluvou č 410 002 692 a 410 002 693 pre prípad

poškodenia veci  do výšky 4 077 246 tis. Sk.

Spoločnosť k 31. decembru 2007 eviduje plne odpísaný dlhodobý majetok, ktorý sa stále vyuţíva:  

Pri odpisovaní budov, stavieb, strojov a zariadení sa pouţívajú tieto ekonomické ţivotnosti:

- budovy a stavby  zaradené do 30. septembra 2004 - podľa ţivostnosti v znaleckých posudkoch k 30. júnu      2004,

- budovy a stavby zaradené po 1. októbri 2004 - ekonomická ţivotnosť 50 rokov, 

- TZ stavieb - ekonomická ţivotnosť 30 rokov,                              

- stroje, prístroje a zariadenia - ekonomická ţivotnosť od 4  do 33 rokov.           

Záloţné právo nie je zriadené. 

 

573 221

obchodná činnosť 100

31.12.2007

1 000

31.12.2006

823 401

9 906

Opravné poloţky k dlhodobým pohľadávkam (2 421)

v tis. Sk

31.12.2006

7 485

Spoločnosť eviduje dlhodobú pohľadávku vo výške 7 606 tis. Sk voči spoločnosti PPG, a. s., Ţilina za prenájom nebytových

priestorov (garáţí), kde bola uzatvorená nájomná zmluva na obdobie 25 rokov. Uvedená dlhohodobá pohľadávka bola

diskontovaná vo výške 2 452 tis.Sk. 

31.12.2007

45 373 42 477

697 198 539 112Pohľadávky z obchodného styku - tuzemskí odberatelia

v tis. Skv tis. Sk

31.12.2006

99 099

Všetky podiely sú vo forme kmeňových akcií.

Dlhodobé pohľadávky

2 144Peniaze

Pohľadávky z obchodného styku - zahraniční odberatelia 347 371

21 052

1 775 534

účet M022 112 výpočtová technika lízing do 31. decembra  2003 v hodnote 58 194 tis. Sk.

Obchodné meno 

spoločnosti Základná činnosť

1 780 375

v tis. Sk

1 754 482

Peniaze a peňažné ekvivalenty

Spoločnosť má rozhodujúci vplyv v spoločnosti RAVS, a. s. v konkurze so sídlom na Námestí Slobody 27,  

810 05 Bratislava. 

31.12.2007

Ypsilon, a. s.

0

50

Pohľadávky 13 628
(2 500)

Hodnota 

investície

SPOLU 11 128

96 610

50

(73)

Spoločnosť v priebehu roka predala dlhodobý hmotný majetok vo výške   80 418 tis. Sk.
 

95 311banková činnosť 5

Krajina 

registrácie

v tis. Sk v tis. Sk

Rakúsko opravná poloţkaRakúska pošta

Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať s krátkodobým finančným majetkom, ani k nemu nemá zriadené záloţné 

právo.

Rakúska pošta Rakúsko

Poštová banka, a. s.

Hodnota 

investície

98 243

4,17Slovensko

poštová činnosť 0,0014

Slovensko

Investície do spoločnosti

Majetková 

účasť v %

Účty v bankách

SPOLU

v tis. Sk

SPOLU

Opravné poloţky (266 541)
Zálohy

v tis. Sk

Pohľadávky z obchodného styku 

1 782 519

275 602

31.12.2007 31.12.2006

(283 970)

879 1 249
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52

53

54

55

0SPOLU

Spoločnosť vykazuje pohľadávky k 31. decembru 2007:

- do splatnosti vo výške  763 345 tis. Sk

- po splatnosti vo výške  326 598 tis. Sk

Spoločnosť nemá zriadené záloţné právo na zásoby, ani nemá obmedzené právo nakladať s nimi.

SPOLU

SPOLU

349 921

Ostatný obežný majetok 

Spoločnosť vytvorila opravnú poloţku na odhadované nevymoţiteľné pohľadávky z obchodného styku vo výške 266 541 tis.

Sk. Výška opravnej poloţky sa určila na základe splatnosti pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie a beţné účtovné

obdobie.

31.12.2007 31.12.2006

3 340

v tis. Sk

Cudzí finančný majetok

0

Nedokončená výroba 
26 873

v tis. Sk

v tis. Sk

331 673

2 521

31.12.2006

v tis. Sk v tis. Sk

31.12.2007

0

Účtovná hodnota pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok zodpovedá ich reálnej hodnote.

Nedokončená výroba - výroba známok  je oceňovaná skutočnými nákladmi, ktoré priamo súvisia s rozpracovanou výrobou. 

Materiál je oceňovaný váţeným aritmetickým priemerom. 

328 333

v tis. Sk

Pohľadávky voči zamestnancom

Zásoby

81 240 87 631

(20 991)

63 66761 806

31.12.200631.12.2007

40 425
(2 909)

Materiál 

2 521 229

Záväzky z drţania cudzieho finančného majetku (2 244 516) (2 521 229)
Cudzí finančný majetok

Opravné poloţky

0

Tovar

Spoločnosť pri realizácii poštového platobného styku, výplate dôchodkov a sociálnych dávok, SIPO a inej obstarávateľskej

činnosti, spolupráci s Poštovou bankou prijíma a vypláca finančné prostriedky, ktoré nie sú jej majetkom a preto sú tieto

finančné prostriedky vykázané osobitne v súvahe v poloţke cudzí finančný majetok spolu so súvisiacami záväzkami z drţania

tohto cudzieho finančného majetku.

31.12.2006

v tis. Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Spoločnosť má akcie na doručiteľa v zaknihovanej podobe jednej triedy, s ktorými nie je spojené ţiadne právo na pevný

príjem. Celá výška základného imania je zapísaná v obchodnom registri. Štruktúra akcionárov je uvedená v nasledujúcej

tabuľke:

100%

6 456 000

31.12.200731.12.2007

6 456 0006 456 akcií v nominálnej hodnote 1 000 000 Sk za akciu 

v tis. Sk

K materiálu a tovaru bola vytvorená opravná poloţka vo výške  10 991 tis. Sk k dubióznym zásobám a 10 000 tis. Sk na 

očakávané vyradenie poštových známok v súvislosti so zavedením eura. 

Spoločnosť nemá pohľadávky, ktoré  sú zabezpečené záloţným právom, a nemá obmedzené právo nakladať s inými 

pohľadávkami.

352 442

Zásoby tvoria tieto poloţky:

Ostatné pohľadávky predstavuje zúčtovanie prevodových operácií s obratovým okruhom vo výške 313 651 tis. Sk na účte

395. 

Ostatné pohľadávky

hodnota 

6 456 000

Základné imanie

percentuálna 

2 244 516

31.12.2007
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57

58

59

(368)

(368)

Stav k 31. decembru 2007

438 63024 939

v tis. Sk

Pohyb z rozhodnutia valného zhromaţdenia-doplnenie fondu na financovanie rozvojových potrieb  a 

zákonného rezervného fondu

18 960

Vplyv zmien z prevodu k 31. decembru 2006

41 205

Nerozdelený zisk

413 691stav k 31. decembru 2006

Pohyb z rozhodnutia valného zhromaţdenia-doplnenie fondu na financovanie rozvojových potrieb a 

zákonného rezervného fondu

683 943

233 270

stav k 1. januáru 2006 5 979 62 536

Fondy zo zisku pozostávajú predovšetkým zo zákonného rezervného fondu, ktorého výška k 31. decembru 2007

predstavovala 24 939 tis. Sk, a z fondu na financovanie rozvojových potrieb ktorého výška k 31. decembru 2007

predstavovala  642 738 tis. Sk.

(6 170)

Zisk za rok 2006

(27 604)

325 313

0

(300 000)

572 633

Opravy minulých období

(229 047)

212 120

Pohyb z rozhodnutia valného zhromaţdenia-prídel do rezervného fondu (16 266)

Zisk za rok 2007

v tis. Sk

Stav k 1. januáru 2006

Pohyb z rozhodnutia valného zhromaţdenia-výplata dividend

65 293

Celkom

zmeny v priebehu roka

0

351 155

0 (368)

68 515

Precenenie 

cenných 

papierov

stav k 31. decembru 2007 65 262

Celkom

Kapitálové fondy pozostávajú predovšetkým zo zákonného rezervného fondu, z kapitálových vkladov a iných vkladov do

kapitálových fondov.

(368)

0 0

Precenenie 

ostatného 

majektu

stav k 1. januáru 2006

Oceňovacie rozdiely

Zákonný 

rezervný 

fond z 

kapitálových 

vkladov

689 0 689

z rozdelenia zisku 16 266 229 047

370 115

245 313

stav k 31. decembru 2007 642 738

úpravy k 1. januáru 2006

zmeny v priebehu roka

0

321 321

Spoločnosť k 31. decembru 2007 precenila akcie Rakúskej pošty a úrokový swap.

Zákonný 

rezervný 

fond

Ostatné 

fondy

(368)

0

zmeny v priebehu roka

stav k 31. decembru 2006

(368)

v tis. Skv tis. Sk

00 0

0

v tis. Sk

65 262

31

65 29331

65 293

31

0úpravy k 1.  januáru 2006

stav k 31. decembru 2006

zmeny v priebehu roka

0

0 0

65 262

0

stav k 1. januáru 2006

Ostatné 

fondy

Kapitálové fondy

65 262 31

v tis. Skv tis. Skv tis. Sk

65 293

v tis. Sk

v tis. Sk

úpravy k 1. januáru 2007

Stav k 31. decembru  2006

stav k 1. januáru 2007

0

Fondy zo zisku

Celkom

(9 000)

(369 187)

stav k 31. decembru 2007

0

0

stav k 1. januáru 2007

Pohyb z rozhodnutia valného zhromaţdenia-výplata tantiém

654 111

Pohyb z rozhodnutia valného zhromaţdenia-dotácia príspevkového fondu (1 000)
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60

61

62

63

64

65

66

v tis. Sk

164 477

136 438

SPOLU 164 477

31.12.2007

Odloţená daň

SPOLU

0

Uvedené úvery boli čerpané za účelom obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. V roku 2007 začalo

čerpanie úveru z Poštovej banky. Úver z VÚB sa spláca polročne, úvery z Tatrabanky a Dexia banky sa splácajú rovnomerne

štvrťročne a podľa frekvencie splátok je stanovená aj príslušná sadzba EURIBOR. Úver z Poštovej banky sa začne splácať v

roku 2008.

Úvery boli poskytnuté bez záloţného práva a iných foriem ručenia. 

Ostatné dlhodobé rezervy 206 834

31.12.2006

v tis. Sk

Dlhodobé bankové úvery - Poštová banka 31 018

SPOLU

0

31.12.2006

31.12.2006

Nárast časového rozlíšenia na sluţby Poštovej banky, a. s., vznikol presunom z poloţky 70 ostatné krátkodobé záväzky a

ostatné pasíva vo výške 364 223 tis. Sk, ktorý vznikol z dodatku č. 1 k rámcovej zmluve o zabezpečovaní a obstarávaní

bankových a iných finančných sluţieb, ktorý riešil vyplatenie dohodnutej odmeny vo výške 360 000 tis. Sk za obdobie rokov

2006 - 2026.  

v tis. Sk

SPOLU

31.12.2007

v tis. Sk

Spoločnosť v záväzkoch z finančného prenájmu vykazuje koeficient DPH, ktorý je pripočítaný k obstarávacej cene z

finančného lízingu.

v tis. Sk v tis. Sk

183 118
Koeficient DPH z lízingu od 1. januára 2004 26 341 61 762

335 804

31.12.2006

28 803

83 343

v tis. Sk

Dlhodobé bankové úvery - VÚB

165 359

59 268

Dlhodobé bankové úvery - Dexia

Dlhodobé bankové úvery - Tatrabanka

Záväzky zo sociálneho fondu boli tvorené vo výške 38 781 tis. Sk a čerpané vo výške   34 538 tis. Sk.

Dlhodobé preddavky-úverové istiny

0

31.12.2007

SPOLU

v tis. Skv tis. Sk

Spoločnosť má dlhodobé preddavky od klientov vo výške 52 303 tis. Sk na základe zmlúv o poštovom úvere. Tieto záväzky

neboli diskontované z toho dôvodu, lebo nemajú určené, na aké obdobie sú poskytnuté.  

433 103

Bankové úvery krátkodobé

Záväzky z obchodného styku

Záväzky voči dodávateľom z obchodného styku 766 348 343 484
v tis. Sk

Ostatné záväzky 

Nevyfakturované dodávky 276 185

732 746

24 485 48 996

Prijaté zálohy 69 702

SPOLU

v tis. Sk

Rezervy

Dlhodobé záväzky z finančného lízingu

257 322367 674

91 963

31.12.2007

Rezervy na zemestnanecké poţitky 160 840

190 273

56 008

31.12.2007

Spoločnosť má vytvorenú rezervu na pasívne súdne spory vo výške 205 841 tis. Sk, z toho na pasívny súdny spor za

neoprávnené pouţívanie loga Slovenskej pošty, a.s., 170 000 tis. Sk.  

74 997

v tis. Sk

31.12.2006

62 680

31 807

31.12.2006

0

192 944

10 265

Záväzky z finančného prenájmu

Odložený daňový záväzok

SPOLU

251 306

74 997

29 634

30 915

2 585

28 803

Krátkodobá časť k dlhodobému úveru - Tatra banka

Krátkodobá časť k dlhodobému úveru - Dexia 72 892

88 960

Krátkodobá časť k dlhodobému úveru - Poštová banka

23 522

31.12.2007

v tis. Sk

192 944

Ostatné dlhodobé záväzky

364 223Dlhodobé preddavky Poštová banka

16 577

31.12.2007

52 303

v tis. Sk

Záväzky zo sociálneho fondu

52 415

31.12.2006

274 042156 777

Bankové úvery dlhodobé

1 136 720

135 195

Krátkodobá časť k dlhodobému úveru - VÚB
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67

68

69

70

475 510

53 797

SPOLU

Vyplatené mzdy v roku 2007 boli k priemernému prepočítanému počtu zamestnancov 15 849, z toho 14 je vedúcich

zamestnancov.

Časové rozlíšenie predplatného novín a časopisov

310 334399 022

31.12.2006

v tis. Sk

Spoločnosť k 31. decembru 2007 eviduje najvýznamnejšie záväzky voči zamestnancom z titulu miezd za mesiac december

2007 vo výške  314 638  tis. Sk.

Ďalej boli zaúčtované záväzky z titulu sociálneho zabezpečenia vo výške 132 115 tis Sk, zdravotného poistenia vo výške 54

384 tis. Sk a doplnkového dôchodkového zabezpečenia vo výške 6 498 tis. Sk, ktoré prináleţia k vyplateným mzdám za

mesiac december 2007. 

V roku 2007 boli zaúčtované záväzky z odmien, nevyplatených dovoleniek, zo sociálneho zabezpečenia vo výške 84 384

tis. Sk. 

Spoločnosť neeviduje záväzky po lehote splatnosti.

Ostatné krátkodobé záväzky a ostatné pasíva

31.12.2007

117 513

Spoločnosť vytvorila k 31. decembru 2007 rezervu na pokuty a penále vo výške 12.000 tis. Sk a rezervu na výplatu tantiém 

vo výške 10 000 tis Sk.  

SPOLU

Ostatné 55 196

Pokles časového rozlíšenia na sluţby Poštovej banky, a. s., vznikol presunom do poloţky 64 ostatné dlhodobé záväzky vo

výške 364 223 tis. Sk.

1 914

745 682

Záväzky nie sú zabezpečené záloţným právom. 

45 896

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia

v tis. Skv tis. Sk

44 751

v tis. Sk

Splatné daňové záväzky

31.12.2007

31.12.2006

117 513SPOLU 136 967

Krátkodobá časť záväzkov z finančného lízingu 136 967

SPOLU

v tis. Sk

31.12.2007

31.12.2006

v tis. Sk

31.12.2007

Záväzky z finančného prenájmu

Splatné záväzky z dane zo závislej činnosti, DPH a ostatných daní 44 751

v tis. Sk

Rezervy krátkodobé

29 607

29 607

Spoločnosť nevykazuje splatný daňový záväzok dane z príjmu, nakoľko v roku 2007 boli uhradené preddavky na daň vyššie 

ako daňová povinnosť.

19 371

v tis. Sk

22 000

Rezerva na odstupné 180 90

Rezervy ostatné

19 46122 180

Časové rozlíšenie predplatného na sluţby pre Poštovú banku, a. s. 52 571

147 528192 997

Záväzky voči zamestnancom (mzdy, platy a dovolenky)

31.12.2006

989 083
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71

72

73

74

75

76

4 694 679 4 462 174

SPOLU 

v tis. Sk

540 345

76 379

140 858

55 428

v tis. Sk

31.12.2006

200 850

6 893

31.12.2007

v tis. Sk

62 935

13 206

226 445

Propagačné zásielky 85 740

80 253

Periodické zásielky 

Expresné zásielky 

174

Poznámky k výkazu ziskov a strát

31.12.2006
Rozpis trţieb spoločnosti z hlavnej činnosti

73 426

Výnosy za vlastné výrobky

295 184

Výnosy z hlavnej činnosti

910 116

451 205

31.12.2007

Trţby z doručenia miestnych zásielok 911

Tržby z hlavnej činnosti

v tis. Sk

Reklamné adresné zásielky 317 068

Listové a balíkové sluţby 

1 053 1301 132 498

Odmeny štatutárnych orgánov

Sluţby pre Slovak Telekom 

Sociálne a zdravotné poistenie

v tis. Sk

275 822

49 267

4 013

Ostatné výnosy 

Osobné náklady

28 902

Výnosy z nákladnej dopravy 

35 616

Ostatné obstarávateľské činnosti 

31.12.2007

v tis. Sk

v tis. Sk

23 700

317 234

38 415

8 618

46 191

7 777

SPOLU 

37 158

1 382 440

Výnosy z finančnej činnosti 

6 433 018

Predaj kolkov, diaľničných nálepiek a iné

225 257

188 930

231 957

Poštové poukáţky 

Odmena za inkaso SIPO

Odmena za inkaso televíznych a rozhlasových prijímačov 140 117

329 335

6 786 315

Výnosy zo sluţieb pre Poštovú banku, a. s. 

830 552

Výnosy z predaja služieb

64 115Výnosy z prenájmu majetku

4 435 4224 754 687SPOLU 

24 936

120 923

Odmena za výplatu dôchodkov a sociálnych dávok 333 222

136 064

Stávkové sluţby a predaj lotérií 85 836 65 815

1 326 173

4 485 925

5 105Sluţby pre mobilných operátorov a dobíjanie kariet 

Výnosy zo zásielkového servisu 194 273

Trţby z predaja tlače na poštách 

Ostatné výnosy

v tis. Sk

31.12.2007

350 508408 802SPOLU 

Aktivácia 55 613

VÝNOSY ZA VLASTNÉ VÝKONY SPOLU 8 169 295

Výnosy z poskytovania ubytovania a stravovania 

7 759 536

Výnosy z reklamných sluţieb 

v tis. Sk

31.12.2006

Výnosy z dielenskej činnosti a emisné kontroly 

4 565

98 482

151 696 153 910

96 083

3 068 0553 281 255

SPOLU 

Ostatné výnosy 

v tis. Sk

31.12.2007 31.12.2006

Mzdové náklady

Ostatné sociálne náklady

139 338

Ostatné výnosy 65 608 46 544

Trţby za predaj tlače v predplatnom 165 857 164 626

60 971

20 670

58 278Ostatné 

Distribúcia a preprava tlače 67 19970 905

Ceniny 18 479

177 337

7 266

Medzinárodný poštový styk  vrátane Consignmentov 458 793

94 967

91 210

31.12.2006

SPOLU 211 767

Výnosy z hybridných sluţieb

Výnosy z predaja tovaru

32 072

48 429

191 976
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77

78

79

80

81

82

83 Zdanenie

Kurzové zisky 33 744

Ostatné finančné náklady (57 081)
Kurzové straty

0

Spoločnosť dotvorila rezervu na pasívny súdny spor za neoprávnené pouţívanie loga Slovenskej pošty, a. s., vo výške 110

mil. Sk.  

70 043

Ochrana objektov

53 567

Údrţba softvéru a ochrana sietí

60 996

Náklady na sluţby Consignment a Direct entry

79 775

119 466

61 162

Cestovné 

37 812

Ostatné finančné výnosy 2 900 3 237

61 81086 771

37 902

Neuplatnená DPH 251 702

130 557

v tis. Sk

210 103

Náklady na zabezpečenie MPP

71 675

v tis. Sk

Ostatné prevádzkové náklady

31.12.2006

Nájomné

86 769

v tis. Sk

31.12.2006

31.12.2007

2 717

113 323

Náklady na audit

Tvorba rezerv na odstupné 114

Tvorba rezerv na súdne spory

129 550

127 372

227 532

112 275

Služby

112 224

44 701

Prepravné

57 897

Telekomunikačné sluţby

81 852

v tis. Sk

235 834

31.12.2007

Opravy a udrţiavanie

Ostatné sluţby

33 958

1 532 793 1 414 042

342 482658 843

31.12.200631.12.2007

SPOLU 

Spotreba PHM

Spotreba materiálu a energií

240 581

Predaný tovar Postshop a POFIS

126 135

v tis. Sk

Náklady na predaný tovar

642 868

Predaj tlače na poštách

290 018

11 535

20 681

150 476

92 368Predaj tlače v predplatnom

9 108

Ostatná spotreba 292 668

179 005

34 009

SPOLU 631 766

31.12.200631.12.2007

Spotreba materiálu 116 529

169 370

Tvorba rezerv

226 412

Energie

v tis. Sk

v tis. Skv tis. Sk

93 998

SPOLU 

Predané predplatené telefónne karty a ostatný predaný tovar

Tvorba opravných poloţiek

38 856

258 380

51 280

Zostatková cena predaného majetku

43 242

31.12.2006

(36 816)Platené úroky 

v tis. Sk
80 527

v tis. Sk

(66 018)

90

Prijaté úroky 

118 424

SPOLU 6 304-34 570

Vzhľadom na to, ţe mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené, existuje neistota v tom,

ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je moţné presne kvalifikovať a zanikne aţ potom, keď budú k

dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Napriek tomu je však manaţment

spoločnosti presvedčený, ţe k 31. 12. 2007 sú jeho interpretácie príslušných ustanovení zákonov správne a daňová pozícia

spoločnosti je v súlade so slovenskou daňovou legislatívou.

Daňová legislatíva 

44 370

(49 512)

89 945

12 086Ostatné prevádzkové náklady

Finančné výnosy (náklady) netto

31.12.2007

SPOLU 

31.12.2006

v tis. Sk

Dane a poplatky 40 510

v tis. Sk

31.12.2007

SPOLU 113 437

20 108

(38 060) (35 502)

442 349 422 396
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84

85

86

87

Spločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

19

Zisk pripadajúci akcionárom 

554 404

Zisk na akciu je vypočítaný podľa IAS 33. Základný ukazovateľ zisku na akciu je vypočítaný delením čistého zisku počtom

akcií v obehu. Základné imanie spoločnosti vo výške 6 456 000 tis. Sk je vytvorené 6 456 akciami na doručiteľa v

zaknihovanej podobe v nominálnej hodnote 1.000 tis.-Sk za akciu.

v tis. Skv tis. Sk

31.12.2006

Dodatočná daň predošlých období 2 692

Splatná daň

(99 829)

Odloţená daň 

Daň z príjmov spolu (229 091)

-44 994 19

105 337

k 31.12.2006

912
(93 043)

(136 960)

31.12.2007

335 952

Preferenčné akcie ani opcie na akcie neboli vydané. V obehu nie sú ţiadne potenciálne akcie, preto je zriedený ukazovateľ

zisku na akciu rovný základnému ukazovateľu.

20 879
(123 400)

19

k 31.12.2007

31.12.2006

63 831

daň v tis. 

31.12.2007

60 34319

daň v tis. Skzáklad dane

56 569
39,56

59 270

Zisk na akcie

Počet akcií v obehu 

Základný zisk na akciu 50

0 0

212 120 325 313
6 456 6 456

33

Potenciálne akcie

19

% dane

v tis. Sk v tis. Sk

Zloţky nákladov na daň z príjmov k 31. decembru 2007, resp. 2006

% dane

19

41,32

-236 808

24,7

Spoločnosť je presvedčená, ţe obchodné podmienky poskytované dcérskej spoločnosti sa v zásade nelíšia od beţných 

obchodných podmienok poskytovaných iným spoločnostiam či inými spoločnosťami.

Organizačnou zloţkou Slovenskej pošty, a. s., je aj Poštové múzeum, ktoré disponuje rôznymi zbierkovými predmetmi -

napr. známkami, rôznymi dokumentmi a predmetmi z oblasti poštovníctva za obdobie od roku 1900. 

Zbierkové predmety sú vedené v odbornej evidencii.

Spoločnosť za činnosť vykonávanú v sledovanom účtovnom období poskytla nasledovné plnenie:

peňaţné príjmy pre členov:

- predstavenstva vo výške  29 375 tis. Sk,

- dozornej rady vo výške          780 tis. Sk.

Nepeňaţné príjmy boli poskytnuté členom predstavenstva a dozornej rade za pouţívanie vozidla na súkromné účely a za

poistenie zodpovednosti  člena orgánu za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone.

Nepeňaţné plnenie pre členov orgánov spoločnosti bolo poskytnuté pre členov orgánov:

- predstavenstva vo výške     368 tis. Sk,

- dozornej rady    vo výške     261 tis. Sk.

Múzeum 

- voči spoločnosti RAVS, a. s., v konkurze evidujeme pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 183 407 tis. Sk,   ku ktorým 

bola vytvorená opravná poloţka vo výške 174 769 tis. Sk. 

 - so spoločnosťou Poštová banka, a.s., výnosy z premiestňovacej a finančnej činnosti  vo výške 226 445 tis.Sk.                

33 50

- so spoločnosťou RAVS, a. s., v konkurze výnosy vo výške 0 tis. Sk. 

Transakcie so spriaznenými osobami

13,82

Výsledok hospodárenia pred 

zdanením SAS

Spoločnosť neposkytla ţiadne preddavky, úvery ani záruky za záväzky členov orgánov.

Spoločnosť eviduje moţné záväzky, ktoré budú vyplývať zo súdnych rozhodnutí alebo z poskytnutých záruk, prípadne zo

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Spoločnosť  neeviduje bianco zmenky.

Podmienené záväzky a podmienené aktíva

Zriedený zisk na akciu 

18,13313 520
splatná daň

poloţky upravujúce základ 

dane

základ 
Výsledok hospodárenia pred 

zdanením IFRS

6 561účtovné rozdiely IFRS-SAS 24 003

311 949

123 400

-0,16
93 043

317 596

136 960
403 244 76 616

Odloţená daň -20 879 -6,69

celková vykázaná daň 99 829 32,01

dodatočná daň predošlých 

období -2 692

INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV

ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

-912-0,86
16,78

229 091
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