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Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:
ulica, číslo
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Obec

Tel.: smerové číslo +421 číslo:

Fax: smerové číslo číslo:
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Dátum vzniku:

v zmysle zákona o burze cenných papierov

36026620

630 800

akciová spoločnosť

097900BHC30000069992

Zakladateľ:
Spoločnosť vznikla rozdelením a. s. Žiarstav, Žiar nad Hronom v zmysle uznesenie VZ zo dňa 31.10.1997.

Ladomerská Vieska

905 502 591

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

www.ktinvest.sk, Hospodárske noviny

KT INVEST a. s.

Vieska 267
967 01

www.ktinvest.sk

POLROČNÁ SPRÁVA

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

internetová stránka, 
denník s celoštátnou 
pôsobnosťou

Základné imanie (v EUR):

Časť 1.- Identifikácia emitenta

03.12.1997

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu



Predmet podnikania:

alebo

8:00

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

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)
UPOZORNENIE                                                                 

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Poznámky priebežnej účtovnej závierky

CASH-FLOW-Priama metóda                                               
BO: 30.6.  PO: 31.12.
CASH-FLOW-Nepriama metóda                                    BO: 
30.6.  PO: 31.12.

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky 

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

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

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)Účtovná závierka-základné údaje
Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva                       
BO: 30.6.  PO: 31.12.

Účtovná závierka-základné údaje

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov ako veľká účtovná jednotka a subjekt verejného
záujmu. Podľa § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve subjektom
verejného záujmu sa rozumie účtovná jednotka, ktorá emitovala
cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie

Priebežná  účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Časť 2. Účtovná závierka

informačného systému, v ktorej bola polročná finančná 
správa zverejnená 

31.8.2021

marketing- činnosť organizačných a ekonomickych poradcov automatizované spracovanie dát, sprostredkovanie obchodu, malooobchod a 
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Priebežná  účtovná závierka podľa SAS

SAS

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)Výkaz ziskov  a strát priebežnej účtovnej závierky                                       
BO: 30.6.  PO: 31.12.

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

Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

§ 47 ods. 4 zákona o burze

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Dátum zverejnenia



nie

Dátum auditu: nebola overená

§ 35 ods. 3 zákona o burze
nie

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

Poznámky podľa IAS/IFRS

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRSPriebežná  konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS

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

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

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

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

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

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

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

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

Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej 
závierky podľa IAS/IFRS

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky 
podľa IAS/IFRS

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom 
Predseda predstavenstva - Ľubomíra Chalmovská a člen predstavenstva - Tomáš Ťahúň týmto vyhlasujú, že Polročná správa o hodpodárení k 30.6.2020 nebola overená 
audítorom.

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.



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

Časť 3. Priebežná správa 

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

Spoločnosť dosiahla za prvých 6 mesiacov účtovného obdobia tieto hospodárske výsledky: Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli 83.321 €, pridaná hodnota dosiahla 
55.638 €, Osobné náklady 33.839 a dane a poplatky ostali na rovnakej úrovni, 7.922€. Odpisy sú vo výške 10.573 €. Ostatné náklady na hosp. činnosť činia vo výške 957 € bežné 
hosp.náklady ako diaľničná známka a PZP vozidiel. Spoločnosť dosiahla k 30.6.2021 zisk 2.216 €. Spol.priebežné spláca všetky svoje záväzky. Vlastné ianie je 8.833 €. Základné 
imanie sa nezmenilo ( 630.800 € ). Záväzky spol. klesli na sumu 141.153 €. Hlavné a naväčšie záväzky spol. predstavujú záväzky voči daňovému úradu a postúpené záväzky na 
Slovensku konsolidačnú spoločnosť, ktoré však vznikli v období nezákonnej exekúcie, ktorá bola voči spol. vedená v období 9/2003 - 10/2004, ktorej nepriaznivé následky sa prejavili 
v nasledovnom hospodárení spol.. Všetky záväzky sú splácané vrámci fin. možností spol. Počet zamestnancov je stabilizovaný - 4. Spol. nevykladá žiadne prostriedky na vývoj a 
výskum.. V zostávajúcom období účtoného roka sa nepredpokladá žiadne významné riziko, ktoré by malo vplyv na hospodárenie spol. Dopad pandémie koronavírusu COVID - 19 
na spoločnosť zatiaľ nebol evidovaný žiadny.

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

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

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

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

Počas prvých 6 mesiacov účtovného obdobia spol. eviduje jeden obchod so spriaznenou osobou za bežných trhových podmienok - t. j. prenájom osobného automobilu od člena 
predstavenstva, výška nájmu je 165 € mesačne.

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

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



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

Predseda predstavenstva - Ľubomíra Chalmovská a člen predstavenstva Tomáš Ťahúň týmto vyhlasujú, že podľa svojich najlepších znalosti poskytuje priebežná účtovná závierka ku 
dňa 30.6.2021 vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi, pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spol. KT INVEST a. s. a že uvedená 
priebežná správa obsahuje verný obraz informácií, V Ladomerskej Vieske, dňa 31.8.2021.

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

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

Bez zmeny

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze


