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Príhovor predsedu Dozornej rady
Vážení akcionári, spolupracovníci, obchodní partneri, priatelia,
toto úvodné slovo píšem na začiatku roku 2012, teda v roku, v ktorom
uplynie 12 rokov od doby, kedy sme začali pôsobiť na Slovensku prostredníctvom spoločnosti ZFP s.r.o. – organizačná zložka a zamýšľali
sa nad tým, ako ďalej pokračovať, akým spôsobom zaistiť efektivitu riadenia firmy, kvalitu prenosu informácií, myšlienok a vízií spoločnosti
do ďalších rokov a predovšetkým zaistiť dlhodobú motiváciu a lojalitu
ľudí, ktorí sa na jej budovaní podieľali. Vznikol z toho projekt založenia
akciovej spoločnosti. A vďaka nemu sa podarilo zainteresovať tých
najlepších spolupracovníkov na spoločnom výsledku a pripraviť spoločnosť na nové obchodné príležitosti v podobe II. piliera dôchodkovej
reformy na Slovensku.
Situácia, v ktorej sa spoločnosť ZFP akadémia, a.s. nachádzala v roku
2011, mi niekedy pripomenula tie chvíle, kedy som počas bezsenných nocí premýšľal nad budúcnosťou mojej firmy. Našťastie to nebola úplne rovnaká situácia. Firma sa dnes úspešne rozvíja, dosahuje
veľmi dobrých výsledkov a ľudia v nej si uvedomujú , čo vybudovali
a sú pripravení prebrať časť zodpovednosti za svoje výsledky na svoje
bedrá. A s takým tímom je potom radosť sa pustiť do rekapitulácie
uplynulých 12 rokov a stanovenia základných hodnôt a poslaní firmy
s cieľom definovať strategické ciele na ďalších 10 rokov.
A presne toto považujem za najdôležitejšiu udalosť roku 2011. Obhliadli sme sa za tým, čo sa vybudovalo a predovšetkým sa pozeráme
dopredu, na to, čo sa ešte dá vybudovať, ako čo najlepšie uchopiť
veľké obchodné príležitosti, napr. ako nastaviť štruktúru a procesy
efektívneho riadenia, motivácie ľudí a spôsoby dosiahnutia ďalšieho
dynamického rastu spoločnosti. Nabrali sme nový dych, nové tváre a s odhodlaním ideme vpred novým cieľom
a víziám.
Základom úspechu ZFP je doterajšia vzájomná dôvera, dôvera ktorú nám dáva náš klient, spolupracovník. Ďalšou nemenej dôležitou podmienkou, ktorá je zachovaná, je jednotnosť našich tímov v tých základných hodnotách a myšlienkach, ktoré naša spoločnosť šíri. A v tieto hodnoty verím a ctím ich aj naďalej. Naše schopnosti,
základnú slušnosť, vzájomnú úctu a schopnosť načúvať názorom druhých.
Pred rokom som na tomto mieste vyslovil otvorenú vetu: „Čo nezískame my, to získa naša konkurencia.“ Táto
veta stále platí. Nastávajúce obdobie nebude jednoduché z hľadiska konkurencie, legislatívy a celospoločenskej nálady. Ale kto by mal veci posúvať dopredu, keď nie my. Kto má mať výborné výsledky? Konkurencia?
Nikto iný to za nás neurobí. A verte mi, že s hodnotami, ktoré spoločne ctíme, to určite pôjde lepšie.
Všetkým Vám, ktorí ste v roku 2011 na svojej pozícii vykonali maximum pre to, aby sa darilo ZFP a tiež Vám
samotným, patrí veľká vďaka.
Budem osobne poctený a veľmi rád za to, že na ceste za novými cieľmi pôjdeme aj v ďalších obdobiach
spoločne.

Vladimír Poliak
predseda Dozornej rady
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Profil spoločnosti

2.1 Základné údaje o spoločnosti
Vznik spoločnosti

12. 10. 2007

Začiatok činnosti

1. 1. 2008

Sídlo spoločnosti

Námestie mieru 4, Holíč

IČO

36 84 73 72

Základný kapitál

1 360 000 EUR
Pred zdanením

Po zdanení

756 195 EUR

675 797 EUR

Hospodársky výsledok (rok 2011)

Aktíva celkom (k 31. 12. 2011)

4 075 630 EUR

Počet zamestnancov (k 31. 12. 2011)

7

Počet aktívnych spolupracovníkov (k 31. 12. 2011)

1 740

Počet absolventov základného seminára (k 31. 12. 2011)

33 044

Počet sprostredkovaných finančných programov (k 31. 12. 2011)

357 418

Počet regionálnych kancelárií (k 31. 12. 2011)
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Profil spoločnosti

2.2 Orgány a vedenie spoločnosti
DOZORNÁ RADA

6

Vladimír Poliak
predseda dozornej rady

Jaroslav Palenčár
podpredseda dozornej rady

PhDr. Jozef Szilágyi
podpredseda dozornej rady

Zuzana Mikulenková
člen dozornej rady

Ján Valárik
člen dozornej rady

JUDr. Ľudmila Švrčková
člen dozornej rady

Miroslav Kožár
člen dozornej rady

Tomáš Hanus
člen dozornej rady

2

Profil spoločnosti

Mgr. Monika Grellová
podpredseda predstavenstva

Ing. Mgr. Dita Kaňová
podpredseda predstavenstva

Jana Kudláčová
člen predstavenstva

Ing. Martina Vajayová
člen predstavenstva

Zuzana Pavlačková
člen predstavenstva

Funkčné obdobie
od 15. 8. 2011 - 16. 11. 2011

Ing. Peter Brudňák
predseda predstavenstva

Mgr. Monika Grellová
podpredseda predstavenstva

Ing. Mgr. Dita Kaňová
podpredseda predstavenstva

Jana Kudláčová
člen predstavenstva

Ing. Martina Vajayová
člen predstavenstva

Zuzana Pavlačková
člen predstavenstva

Ing. Peter Brudňák
predseda predstavenstva

Ing. Mgr. Dita Kaňová
podpredseda predstavenstva

Jana Kudláčová
člen predstavenstva

Ing. Martina Vajayová
člen predstavenstva

Zuzana Pavlačková
člen predstavenstva

Funkčné obdobie
od 1. 1. 2011 - 15. 8. 2011

Michal Poliak
predseda predstavenstva

Funkčné obdobie
od 16. 11. 2011 - 31. 12. 2011

PREDSTAVENSTVO
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2.3 Grafy

2.4 Obchodní partneri
Portfólio ponúkaných finančných programov ZFPA akadémia, a.s. obsahuje ďalej všetky typy poistení ako životného, úrazového
tak aj neživotného poistenia, a to vrátane poistenia podnikateľských rizík, čo umožňuje ponúknuť podľa potrieb klienta maximálne
širokú škálu najvhodnejších programov. V danom produktovom portfóliu ďalej ZFP akadémia, a.s. ponúka sprostredkovanie hypotekárnych úverov, spomínaného stavebného sporenia a investícií do podielových fondov. Finančné programy sú v ponúkanej
škále  zastúpené tak, aby boli všetky možné oblasti potrieb plne pokryté.
ZFP akadémia, a.s. spolupracuje so stabilnými partnermi, ktorí sú nielen na slovenskom ale aj európskom poistnom trhu jednými
z hlavných hráčov, keďže sú v  prevažnej väčšine súčasťou veľkých holdingov.

V súčasnosti sú obchodnými partnermi ZFP akadémia, a.s. :
AEGON Životná poisťovňa, a. s.

ČSOB, a. s.

ČSOB Poisťovňa, a. s.

ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

IAD Investments, správ. spol., a.s.

ING Životná poisťovňa, a.s.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Všeobecná úverová banka, a.s.
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Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
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Profil spoločnosti

2.5 Profesijné združenie
ZFP akadémia, a.s. je členom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov.

2.6 Prehľad regionálnych kancelárií
Hlavné regionálne kancelárie k 31. 12. 2011
Číslo

Adresa regionálnej kancelárie

Telefón

Riaditeľ RK

1

Holíč, Námestie mieru 4

+421 346 684 614

Poliak Vladimír

2

Liptovský Mikuláš, Riečna 203

+421 918 488 834

Palenčár Jaroslav

3

Holíč, Námestie sv. Martina 9

+421 905 324 998

Kos Vladimír, Ing.

4

Košice, Hlavná 42

+421 557 295 224

Szilágyi Jozef, PhDr.

5

Holíč, Bernolákova 4

+421 903 430 332

Opluštilová Magdalena

6

Ostrava, Hrušovská 2654/16

+420 732 830 383

Mikulenková Zuzana

7

Čadca, Malá 70

+421 908 919 669

Valárik Ján
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Správa Predstavenstva ZFP akadémia, a.s.
o výsledku hospodárenia
za rok 2011 a plánoch na rok 2012

Vážení akcionári, obchodní partneri, obchodní zástupcovia a zamestnanci,
veľmi ma teší, že pre Vás v tomto roku môžem prvýkrát z tejto pozície predsedu predstavenstva zrekapitulovať rok 2011 a predložiť Vám nasledujúcu správu predstavenstva spoločnosti. V roku 2011  sa spoločnosti ZFP akadémia, a.s. (ďalej tiež ZFPA) podarilo dosiahnuť výborných hospodárskych výsledkov, keď náš obrat dosahuje takmer 4 miliony EUR a zisk pred zdanením viac
ako 750 tisíc EUR. Myšlienku manželov Poliakových „Poď a nauč sa sám rozumieť svojím financiám“ sa nám stále darí úspešne
napĺňať a pôsobiť v oblasti finančného vzdelania širokej verejnosti.
Predstavenstvo spoločnosti sa v roku 2011 stretlo na 22 riadnych zasadnutiach predstavenstva, ktoré pracovalo v 6-člennom
zložení :
1) Predseda: Michal Poliak – odvolaný z funkcie dňa 15.8.2011 a novým predsedom bol od 15.8.2011 zvolený
Ing. Peter Brudňák
2) Podpredseda predstavenstva: Ing. Mgr. Dita Kaňová
3) Podpredseda predstavenstva: Mgr. Monika Grellová – odvolaná z funkcie 16.11.2011
4) Člen: Jana Kudláčová
5) Člen: Zuzana Pavlačková
6) Člen: Ing. Martina Vajayová
Aj v roku 2011 postupovala ZFPA v súlade s dlhodobou stratégiou, v súlade s podnikateľským plánom a z neho vyplývajúcich
projektov a priorít schválených Dozornou radou a Predstavenstvom spoločnosti. Úvodom zopár historických údajov.
Celkovo sme od roku 2000 sprostredkovali 357.418 kusov finančných programov. Základným seminárom prešlo k 31.12.2011
celkom 33.044 občanov – často samospotrebiteľov a akciová spoločnosť registrovala v NBS k 31.12.2011 233 podriadených
finančných agentov.
V roku 2011 sme sprostredkovali 10.147 ks zmlúv a náš základný seminár navštívilo 1.516 občanov. Obchodná sieť vykazuje
k 31.12.2011 počet 1.720 zmluvných vzťahov.
Takisto v roku 2011 prebehlo niekoľko zásadných zmien. Sľubovali sme si rok stabilizácie, ale okamžite sme si uvedomili, že bez
zmien a nových projektov to skutočne nejde, pretože zmeny sú dôležité  predovšetkým pre ďalší rozvoj spoločnosti. Či už rozvoj,
alebo budovanie obchodnej siete, vylepšovanie služieb voči klientom, zvyšovanie profesionality obchodných zástupcov, ale tiež
pre zlepšovanie služieb poskytovaných centrálou všetkým obchodným štruktúram. Dovolím si zrekapitulovať dôležité zmeny,
projekty a iné dôležité  záležitosti, či úlohy, ktoré v roku 2011 prebehli alebo boli riešené:
Vzdelávanie:
prednáška Marketing ZFP bola zaradená po prednáške MOJ
bola vyhodnotená riaditeľská akadémia a novým štruktúrnym riaditeľom sa stal pán Tomáš Hanus
bola aktualizovaná prednáška Kombinácie
všetky materiály používané na seminároch boli upravené do nového dizajnu
prebehla komplexná aktualizácia Koncepcií vzdelávacieho systému
Projekty:
bol schválený projekt vyťažovania kmeňa
bol odsúhlasený projekt Stratégia
bola spracovaná kniha OP
bola dokončená optimalizácia IS
Legislatíva:
bol aplikovaný zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve č. 186/2009 Z. z. v ZFPA, kde sa zodpovednými osobami, ktoré vykonali odborné skúšky vyššieho stupňa stali:
Jana Kudláčová – vedúci zamestnanec
Ing. Martina Vajayová – poverený člen predstavenstva

10

3
-

Správa Predstavenstva ZFP akadémia, a.s.
o výsledku hospodárenia
za rok 2011 a plánoch na rok 2012

na základe vyššie spomínaného zákona a jeho podmienok odbornej spôsobilosti boli podriadení finanční agenti zapísaní do jednotlivých sektorov:
Poistenie a zaistenie 226 PFA
Kapitálový trh 171 PFA
Prijímanie vkladov 186 PFA
Poskytovanie úverov 178 PFA

Ďalšie:
športové hry zamestnancov
bolo prijaté rozhodnutie o predaji budovy v Holíči a presunutí zamestnancov ZFP akadémia, a.s. do Břeclavi
prebehla aktualizácia dôležitých smerníc a dokumentov spoločnosti:
Pravidlá pre HRK
Pravidlá obchodnej siete
Rok 2011 sme uzavreli s hospodárskym výsledkom pred zdanením – ziskom
756.195,20 EUR.
V plánoch ZFPA na rok 2012 sa objavujú nemenej dôležité projekty než
v rokoch minulých. Patria medzi ne prioritne:
Stratégia – základným cieľom je zvýšenie tržného podielu ZFPA pri
efektívnom vynaložení prostriedkov a zaistenie finančnej stability. Medzi
kľúčové prvky tejto stratégie patrí:
zdvojnásobenie obratu spoločnosti do 5 rokov
diverzifikácia biznisu = zisk vytvorený mimo MLM minimálne 35%
za 5 rokov
zmena usporiadania spoločnosti a transformácia v ZFP group
zmena loga spoločnosti
zlepšenie vnímania značky ZFP ako nadštandardu finančnej spoločnosti ponúkajúcej kvalitné služby pre klientov, široký
sortiment finančných produktov a ďalšie doplnkové služby
dôsledná orientácia pre potreby klientov
rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb vo všetkých segmentoch
účinné a cielene zamerané marketingové aktivity
Reklamná kampaň
Definícia HRK a SRK
V rámci záverečného zhodnotenia výsledkov roku 2011 si dovolím konštatovať, že uplynulé tri roky boli, najmä s prihliadnutím
na ekonomickú krízu v SR, pre ZFPA veľmi úspešným obdobím. Zvolená a postupne realizovaná stratégia i každodenná obchodná politika a rôzne akcie na podporu predaja finančných produktov viedli k udržaniu prednej pozície na finančnom trhu a všeobecne hodnotenej značky spoločnosti ako rešpektovanej spoločnosti na trhu finančného sprostredkovania v SR. Hospodársky
výsledok, ktorý dosiahol 756.195,20 EUR a obrat 3.903.566 EUR dáva predpoklad ďalšieho rastu spoločnosti.
V závere mi dovoľte poďakovať majiteľom spoločnosti, manželom Poliakovým, za prejavenú dôveru, riaditeľom hlavných regionálnych kancelárií, celým ich obchodným štruktúram, členom predstavenstva a ich tímom za neľahkú prácu v jednotlivých regiónoch
a na centrále. Poďakovanie patrí samozrejme aj akcionárom. Dosiahnuté výsledky uvedené vo Výročnej správe sú veľmi dobré,
ale stále je čo zlepšovať. Preto prajem nám všetkým dobrú spoluprácu, obojstrannú spokojnosť a trpezlivosť pri našej spoločnej
práci.
S úctou,

Ing. Peter Brudňák
predseda predstavenstva
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Údaje o finančnej situácii

4.1 Súvaha
Označenie

Strana aktív
Spolu majetok

4 075 630

A.

Neobežný majetok

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok

A.I.3.

Softvér

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok

A.II.3.

Samostateľné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

A.III.

Dlhodobý finančný majetok

A.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

A.III.3.

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely

A.III.5.

Ostatný dlhodobý finančný majetok

B.

Obežný majetok

B.I.

Zásoby

B.II.

Dlhodobé pohľadávky

B.III.

Krátkodobé pohľadávky

262 680

B.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku

262 680

B.III.6.

Ďaňové pohľadávky

B.IV.

Finančné účty

B.IV.1.

Peniaze

B.IV.2.

Účty v bankách

B.IV.4

Krátkodobý finančný majetok

1 208 096

C.2.

Náklady budúcich období

1 955 403

C.4.

Príjmy budúcich období

Označenie

Strana pasív
Spolu vlastné imanie a záväzky

12

V EUR 2011
321 505
0
0
5 902
5 902
315 603
85 289
215 950
14 364
1 780 240
2 345
0

0
1 515 215
20 536
286 583

18 482
V EUR 2011
4 075 630

A.

Vlastné imanie

A.I.

Základné imanie

1 360 000

A.I.1.

Základné imanie

1 360 000

A.II.

Kapitálové fondy

132 776

A.II.3.

Zákonný rezervný fond

132 776

805 949

A.III.

Fondy zo zisku

A.IV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov

-1 362 624

0

A.IV.2.

Neuhradená strata minulých rokov

-1 362 624

A.V.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

675 797

B.

Záväzky

529 877

B.I.

Rezervy

2 000

B.II.

Dlhodobé záväzky

B.II.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku

B.II.8.

Záväzky zo sociálneho fondu

B.II.10

Odložený daňový záväzok

B.III.

Krátkodobé záväzky

527 438

B.III.1.

Záväzky z obchodného styku

309 082

B.III.2.

Nevyfakturované dodávky

B.III.5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

42 404

B.III.6.

Záväzky voči zamestnancom

21 632

B.III.7.

Záväzky zo sociálneho poistenia

B.III.8.

Daňové záväzky

98 232

B.III.9.

Ostatné záväzky

50 977

B.IV.

Krátkodobé finančné výpomoci

B.V.

Bankové úvery

C.4.

Výnosy budúcich období

439
0
71
368

447

4 664

0
0
2 739 804
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4.2 Výkaz ziskov a strát
Označenie

Text

I.

Tržby z predaja tovaru

V EUR 2011

+

Obchodná marža

II.

Výroba

3 791 333

II.1.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

3 791 333

B.

Výrobná spotreba

2 895 197

B.1.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok

B.2.

Služby

+

Pridaná hodnota

896 136

C.

Osobné náklady

168 543

C.1.

Mzdové náklady

141 888

C.3.

Náklady na sociálne poistenie

C.4.

Sociálne náklady

D.

Dane a poplatky

E.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku

17 815

IV.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

73 927

H.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

*

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

IX.

Výnosy z precenenia cenných papierov

L.

Náklady na precenenie cenných papierov

X.

Výnosové úroky

XI.

Kurzové zisky

151

O.

Kurzové straty

3 071

XII.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti

12

P.

Ostatné náklady na finančnú činnosť

570

*

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

**

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti

S.1.

Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná

S.2.

Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená

**

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení

675 797

***

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

756 195

***

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

675 797

28 071
2 867 126

23 455
3 200
2 185

55 183
726 337
24 727
4 807
13 416

29 858
756 195
80 304
94
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4.3 Všeobecné údaje
A. Základné informácie o účtovnej jednotke
A. a) Základné informácie:
Obchodné meno účtovnej jednotky

ZFP akadémia, a.s.

Sídlo

Holíč

Dátum založenia

14. 9. 2007

Dátum vzniku

12. 10. 2007

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
Spoločnosť ZFP akadémia, a.s. je obchodná spoločnosť, ktorá vykonáva sprostredkovateľskú činnosť v poisťovníctve.

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:
Zamestnanci spolu

Ukazovateľ

Z toho vedúci zamestnanci

BO

PO

BO

PO

1. Priemerný počet

9

8

3

3

2. Stav zamestnancov
k dátumu 31.12.2011

7

8

3

3

A. d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna
A. e) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 19. 05. 2011

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
B. a) Štruktúra spoločníkov a akcionárov
Názov,
meno akcionára

14

Výška podielu na hlasovacích právach

Hodnota podielu na základnom imaní
Absolútna

%

%

BO

PO

BO

PO

BO

PO

ZFP akademie,a.s.

1 224 000

1 224 000

90

90

90

90

Jarmila Poliaková

     68 000

     68 000

5

5

5

5

Vladimír Poliak

     68 000

     68 000

5

5

5

5
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4.4 Informácie o účtovných metódach
a o všeobecných účtovných zásadách
C. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
C. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: áno
C. b) V roku 2011 nedošlo k zmenám účtovných zásad a účtovných metód.
C. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
Podnik nenakupoval v bežnom roku dlhodobý nehmotný majetok
Podnik netvoril v bežnom roku vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok
Podnik nenakupoval v bežnom roku dlhodobý hmotný majetok
Podnik v bežnom roku netvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacou cenou. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
sú cenné papiere oceňované metódou vlastného imania, okrem majetkových cenných papierov určených
na obchodovanie – ocenenie sa účtuje ako náklad alebo výnos.
Zásoby – statusné symboly sa vyskladňujú vo vopred stanovenej cene, ostatné neskladovateľné zásoby sa účtujú
priamo do spotreby. Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou.
Spoločnosť tvorila rezervu na audit roku 2011 na základe zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a audítorskou
spoločnosťou.
Spoločnosť účtuje o odloženej dani, uplatňuje súvahový princíp pri vyčíslovaní dočasných rozdielov, ktoré vznikajú
medzi účtovnou a daňovou zostatkovou hodnotou majetku a záväzkov.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú  na menu
euro kurzom vyhláseným ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Majetok a záväzky
vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka prepočítavajú na menu euro kurzom
vyhláseným ECB v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4.5 Hmotný a nehmotný majetok
D. Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok
a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:
Druh majetku
samostatné hnuteľné veci

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

4 - 6 rokov

1. IV/VI.

rovnomerný odpis

dopravné prostriedky

4 roky

1. IV

rovnomerný odpis

softvér

3 roky

1. III

rovnomerný odpis
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4.6 Pohľadávky
E. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
E. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

1) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia

266 521

266 521

266 521

266 521

258 090

258 090

8 431

8 431

266 521

266 521

8 431

8 431

0

0

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia

2) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku
Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                    
Dlhodobý hmotný majetok

a
Stav na začiatku účtovného obdobia

Samostatné Pestovateľské
Základné
hnuteľné veci
celky
Pozemky Stavby
stádo a ťaža súbory hnutrvalých
né zvieratá
teľných vecí
porastov
b

c

d

e

f

Ostatný
DHM
g

Poskytnuté
Obstarávapreddavky
ný DHM
na DHM
h

i

Spolu
j

41 507

41 507

41 507

41 507

Stav na začiatku účtovného obdobia

26 222

26 222

Prírastky

9 383

9 383

35 605

35 605

Stav na začiatku účtovného obdobia

15 285

15 285

Stav na konci účtovného obdobia

5 902

5 902

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky

Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
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3) Informácie o dlhodobom finančnom majetku
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok

Podielové
CP a podiely
v DÚJ

a

b

Podielové
Ostatné
PoskytnuCP a podiely
Pôžičky ÚJ
Pôžičky s dobou ObstaOstatný
té preddlhodov spoločnosti
v kons.
splatnosti najvi- rávaný
bé CP
DFM
davky
celku
ac jeden rok
DFM
s podstatným
a podiely
na DFM
vplyvom
c

d

e

f

g

h

Spolu

i

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia

85 288

309 257

29 283

423 828

93 307

14 919

108 226

85 288

215 950

14 364

315 602

Stav na začiatku účtovného obdobia

85.288

309.257

29.283

423 828

Stav na konci účtovného obdobia

85 288

215 950

14 364

315 602

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
Účtovná hodnota

E. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Poisťovňa

Poistná suma
(EUR)

Platnosť zmluvy

Hnuteľný majetok - dopravný prostriedok

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

3 000

15.09.2011- neurčito

Hnuteľný majetok - dopravný prostriedok

Kooperativa poisťovňa, a.s.

13 278

31.1.2008 - neurčito

Opis majetku

E. c) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
BO

PO

Náklady budúcich období, z toho:

1 955 403

2 626 506

vyplatené provízie za sprostredkovanie produktov

1 948 379

2 617 476

ostatné (predplatné, poistenie, spotrebný tovar)

7 024

9 030

Príjmy budúcich období, z toho:

18 482

0

Provízie za sprostredkovanie prijaté na účet v nasledujúcom roku

18 482

0

E. d) Informácie o pohľadávkach
Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

259 407

3 273

262 680

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

E. e) Informácie o krátkodobom finančnom majetku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny

20 536

5 686

Bežné bankové účty

286 583

677 620

Spolu

307 119

683 306

E. f)
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

a
Majetkové CP na obchodovanie
Krátkodobý finančný majetok spolu

Stav na konci
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

b

c

d

0

1 208 096

1 208 096

1 208 096

1 208 096

e
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4.7 Vlastné imanie
F. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy
F. a) Popis základného imania
v EUR

Text

BO

Základné imanie celkom

PO

1 360 000

1 360 000

Počet akcií (a.s.)

     40 000

    40 000

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)

             34

           34

_ ZFP akademie, a.s.

1 224 000

1 224 000

_ Jarmila Poliaková

     68 000

    68 000

-  Vladimír Poliak

     68 000

    68 000

Základné imanie splatené

1 360 000

1 360 000

Základné imanie nesplatené

              0

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)

Vlastné imanie

805 949

112 332

F. b) Informácie o rezervách
Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                    

Názov položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

b

c

d

e

a
Krátkodobé rezervy, z toho:

3 600

2 000

3 500

- rezerva na audit

1 000

2 000

1 000

- na nevyčerp. dovolenku

2 500

- na zverejnenie UZ

Stav na konci účtovného obdobia
f

100

2 000
2 000

2 500

100

100

4.8 Záväzky
G. a) Informácie o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

527 438

279 212

Krátkodobé záväzky spolu

527 438

279 212

439

63 966

439

63 966

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

G. b) Záväzky zo sociálneho fondu
Text

Suma BO

Suma PO

Stav sociálneho fondu k 1.1. bežného roka

36

36

Tvorba

311

332

Čerpanie

276

332

Stav sociálneho fondu k 31. 12. BO

71

36

G. c) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:
Opis významnej položky
Prijaté provízie  od obchodných partnerov
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Hodnota BO

Hodnota PO

2 739 804

3 452 344
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4.9 Výnosy
H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch
H.a) Údaje o tržbách z predaja vlastných výrobkov a služieb
BO

PO

3 903 566

1 941 415

IAD

86 300

76 086

Provízia  ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

43 465

57 794

Provízia Kooperativa a.s.

214 019

181 246

Čistý obrat celkom, z toho najväčšie položky:

Provízia Generali Slovensko a.s.
Provízia Aegon ŽP a.s.
Provízia ING životná poisťovňa, a.s.

545 581

216 106

2 803 203

1 355 496

73 934

0

I. Informácia k údajom o zmenách vlastného imania
I. a) Zmeny zložiek vlastného imania
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania
a
Základné imanie

Stav na začiatku
Prírastky
účtovného obdobia  
b

c

Úbytky

Presuny

d

e

Stav na konci
účtovného obdobia
f

1.360.000

1.360.000

132.776

132.776

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov

-1.324.927

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

37.697

-1.362.624
675.797

Vyplatené dividendy
Vlastné imanie celkom

112.332

805.949

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa
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4.10 Cash flow
Peňažné toky zo základnej podnikateľskej činnosti pri nepriamej metódevykazovania v celých eurách
Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb

20

S.

Strata(-)

Z.

Zisk(+)

A.1.

Nepeňažné operácie  neovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti

A.1.1.

Odpisy stálych aktív (+)

A.1.2.

Dary (+)

2011
765 195
-115 283
17 815

A.1.4.

Odpis pohľadávok (+)

A.1.5.

Zmena stavu rezerv

A.1.6.

Zmena stavu prechodných účtov aktív

652 621

A.1.7.

Zmena stavu prechodných účtov pasív

-712 540

A.1.8.

Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam

A.1.10.

Nárok na dividendy a iné podiely na zisku

A.1.11.

Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti

5 242
-1 600

-76 821

A.2.

Zmeny stavu pracovného kapitálu

-1 070 798

A.2.1.

Zmena stavu pohľadávok zo ZPČ

-112 773

A.2.2.

Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo ZPČ

A.2.3.

Zmena stavu zásob

A.2.4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku

A.3.

Úroky účtované do nákladov(+)

A.4.

Úroky účtované do výnosov (-)

A*

Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb upravený
o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov

A.5.

Položky vylúčené zo ZPČ preto, že patria do investičnej alebo finančnej činnosti

A.5.1.

Zisk z predaja stálych aktív (-)

A.5.2.

Strata z predaja stálych aktív(+)

A.5.3.

Ostatné položky vylúčené zo ZPČ

A.6.

Špecifické položky

A.6.1.

Zaplatená daň z príjmov PO z bežnej činnosti

A.6.2.

Zaplatená daň z príjmov PO z mimoriadnej činnosti

A.6.3.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPČ (+)

A.6.4.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPČ (-)

A.6.5.

Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (lízing) majetku (+)

A**

Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami patriacimi do ZPČ

248 226
1 845
-1 208 096

-13 416
-434 302

-434 302

A.7.

Alternatívne vykazované položky

13 416

A.7.1.

Prijaté úroky (+)

13 416

A.7.2.

Zaplatené úroky (-)

A***

Čistý peňažný tok zo ZPČ

B.

Peňažné toky z investičných činností

B.1.

Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív

B.1.1

Výdavky na obstaranie NIM (-)

B.1.2.

Výdavky na obstaranie HIM (-)

B.2.

Príjmy z predaja stálych aktív

B.2.1.

Príjmy z predaja NIM (+)

B.2.2.

Príjmy z predaja HIM (+)

-420 886

4
B.5.

Špecifické položky

B.5.1.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k IČ

B.5.2.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k IČ (-)

B***

Čistý peňažný tok z IČ

D.

Peňažné toky z finančných činností
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D.1.

Zmeny stavu dlhodobých záväzkov

D.1.1.

Zmena stavu dlhodobého finančného majetku

108 226

D.1.2.

Zmena stavu dlhodobých záväzkov (-)

-63 527

D.3.

Špecifické položky

D.3.1.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (+)

D.3.2.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (-)

D.4.

Alternatívne vykazované položky

D.4.1.

Prijaté úroky (+)

D.4.2.

Zaplatené úroky (-)

D***

Čistý peňažný tok z finančných činností

44 699

44 699

E.

Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účt. obdobia

E.1.

Kurzové straty (-)

E.2.

Kurzové zisky(+)

F.

Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

G.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia

683 306

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia

307 119

-376 187

21

5

Správa audítora o overení
účtovnej závierky
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
PRE AKCIONÁROV A.S. ZFP akadémia, a.s.
Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti ZFP akadémia, a.s., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembra 2011, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto
dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.
Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku
Vedenie spoločnosti je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre
prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti
v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a
účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.
Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu.
Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali
primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane
posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre
zostavenie a objektívnu prezentáciu  účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na
účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných  zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených
manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné
východisko pre náš názor.
Stanovisko
Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti ZFP akadémia, a.s. k 31.decembru 2011
a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom o
účtovníctve.
Bez toho, že by sme podmienili náš názor na účtovnú závierku, upozorňujeme na skutočnosť,
že spoločnosť je členom skupiny a zúčastňuje sa transakcií v rámci tejto skupiny.
V Dubnici nad Váhom, 22. Marec 2012
Audítorská spol.:
DCA Audit s.r.o.
Tajovského 222/5
018 41 Dubnica nad Váhom
Licencia č. 219
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Zodpovedný audítor:
Ing. Zuzana Šelingová
Licencia SKAU č. 640

6

Rozdelenie hospodárskeho výsledku

Návrh na uznesenie Predstavenstva ZFP akadémia, a.s. k schváleniu rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2011.

Uznesenie Predstavenstva ZFP akadémia, a.s.:
Hospodársky výsledok za rok 2011 po zdanení je zisk vo výške 675 796,81 EUR.
Rozdelenie:
výška hospodárskeho výsledku o použití ktorého rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti je 675 796,81 EUR.
Predstavenstvo spoločnosti navrhuje:
a)

časť zisku vo výške 3 224,32 EUR sa použije na doplnenie zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov a to tak, že časť
zisku v tejto výške bude na ťarchu účtu č. 431 hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní, preúčtovaná v prospech účtu č.
417-Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov,

b)

časť zisku vo výške 67 579,68 EUR sa použije na vytvorenie zákonného  rezervného fondu a to tak, že časť zisku v tejto výške
bude na ťarchu účtu č. 431 hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní, preúčtovaná v prospech účtu č. 421-Zákonný rezervný fond,

c)

časť zisku vo výške 604 992,81 EUR bude na ťarchu účtu preúčtovaná z účtu č. 431- hospodársky výsledok v schvaľovacom
konaní v prospech účtu č. 429 – neuhradená strata minulých rokov – 2011

v Holíči 26. 03. 2012
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Správa Dozornej rady
ZFP akadémia, a.s.

Dozorná rada na svojom zasadnutí 5. apríla 2012 preskúmala ročnú závierku predloženú Predstavenstvom ZFP akadémia, a.s.
a predloženú správu nezávislého audítora paní Ing. Zuzany Šelingovej.
Dozorná rada podrobila ročnú závierku spoločnosti ZFP akadémia, a.s. za rok 2011 starostlivej kontrole. Na základe vlastného
preskúmania a výsledkov kontroly je možné konštatovať, že neboli vznesené žiadne pripomienky, ktoré by dávali podnet k ďalšiemu skúmaniu. Dozorná rada preto vydáva nasledujúcu správu.
Dozorná rada konštatuje, že:
Ročná závierka svojím obsahom zodpovedá pravidlám účtovania v SR a ostatným právnym predpisom,
Preskúmaním ročnej závierky Dozorná rada ZFP akadémia, a.s. nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by spochybnili jej pravdivosť,
Vykázaný hospodársky výsledok zodpovedá pravdivým výsledkom hospodárenia a verne zobrazuje finančnú situáciu
za dané účtovné obdobie,
K predloženej správe audítora nemá Dozorná rada ZFP akadémia, a.s. žiadne doplnenie.
Na základe vyššie uvedených skutočností Dozorná rada ZFP akadémia, a.s. jednohlasne schvaľuje ročnú závierku.
Vo Veľkých Bíloviciach, 5. 4. 2012

Vladimír Poliak
predseda Dozornej rady ZFP akadémia, a.s.
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