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1.

PRÍHOVOR PREDSEDU DOZORNEJ RADY
ZFP AKADÉMIA, A.S.

2. PROFIL SPOLOČNOSTI
2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Vážení akcionári, spolupracovníci, obchodní partneri, priatelia,
predovšetkým chcem vyjadriť poďakovanie všetkým za uplynulý rok 2010, ktorý bol
v znamení rastu a úspechu spoločnosti, a to v dobe poznačenej dopadom neľahkej
ekonomickej situácie.
Napriek tomu, že súčasnosť skutočne nie je jednoduchá, filozofia našej spoločnosti
aj na Slovensku nachádza vďaka vám stále širšiu podporu a aj naše výsledky sú
dôkazom, že stratégia a obchodná metóda samospotrebiteľstva je efektívna a životaschopná. Finančné vzdelávanie, jeho vysoká úroveň a jedinečnosť je to, čím sa
výrazne odlišujeme od zvyšku slovenského trhu.
Samotná filozofia však samozrejme na dosiahnutie výborných výsledkov nestačí. Stanovili sme si náročné ciele a ich naplnenie je podmienené každodennou prácou každého z nás. Podnikanie založené na poctivosti, pravidlách, vzájomnej dôvere a etike
v spojení s jedinečným systémom a naplňované zodpovednou prácou nemôže viesť
k inému než úspechu.
Rok 2010 bol rokom, kedy sa nám podarilo časť z našich spoločných cieľov dosiahnuť, avšak je to len časť cesty,
ktorá je pred nami. Verím, že je to dobrý základ pre rok 2011, v ktorom očakávame rozvoj a rast, zodpovedajúci
veľkosti, sile a potenciálu našej spoločnosti. V minulých rokoch do plynulej stratégie zasiahla dôchodková reforma,
ktorá priniesla síce svoje ovocie v podobe výrazných obchodných úspechov, ale práve vďaka svojej neštandardnosti
ovplyvnila stabilný rast obchodných štruktúr. Práve v tomto období je nevyhnutné uvedomiť si, že bez potrebnej stability nie je možný dlhodobý úspech ani želaný rast a svoje úsilie musíme nasmerovať na základné princípy spoločnosti
a jej systému.
Mnohí viete, že mám hlboký vzťah k vinárstvu a vínu. Dovoľte mi preto povedať slovami vinára: „Naše víno je vo
výbornej kondícii, ale neuspokojme sa s tým a dobre sa oň starajme. Hlaďme vpred a starajme sa predovšetkým
o novú úrodu. Nalejme si toho príslovečného čistého vína a povedzme si úprimne: Čo nezískame my, získa naša
konkurencia!“
Uznáte iste, že by to bola škoda. Veď po 15 rokoch úspechov našej spoločnosti nás môže čakať ďalších 15 aj 30
rokov prosperity predovšetkým pre našich blízkych a spolupracovníkov, ktorým ukazujeme cestu ku vzdelaniu a finančnej nezávislosti a pomáhame im plniť ich vízie a ciele. Všetko záleží len na nás.
Ďakujem vám za všetko dobré, čo ste vo svojej pozícii pre spoločnosť ZFP akadémia, a.s. aj sami pre seba v roku
2010 vykonali.

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

Hospodársky výsledok (rok 2010)

Pred zdanením

Po zdanení

- 55 243 EUR

- 55 517 EUR

Aktíva celkom (k 31. 12. 2010)

3 911 454 EUR

Počet zamestnancov (k 31. 12. 2010)

8

Počet aktívnych spolupracovníkov (k 31. 12. 2010)

3 231

Počet absolventov základného seminára (k 31. 12. 2010)

31 528

Počet sprostredkovaných finančných programov (k 31. 12. 2010)

347 271

Počet regionálnych kancelárií (k 31. 12. 2010)
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2.2 FILOZOFIA SPOLOČNOSTI
Spoločnosť ZFP akadémia, a.s. úspešne nadviazala na činnosť spoločnosti ZFP s.r.o., ktorú pred 15 rokmi založili
manželia Poliakovci, dodnes aktívne pôsobiaci vo vedení celej skupiny ZFP Group. Filozofia a stratégia spoločností
je na slovenskom aj českom trhu spoločná a na oboch trhoch jedinečná. Pod mottom „Poď a nauč sa s nami rozumieť
svojim financiám“ sa skrýva filozofia šírenia finančného povedomia medzi širokú verejnosť tak, aby každý človek bol
finančne gramotný, rozumel svojim financiám a vedel ako s nimi nakladať, ako si ich efektívne zhodnocovať, ako sa
zabezpečiť do budúcnosti. Najmä v súčasnosti, kedy na slovenskom trhu pôsobí množstvo nekorektných finančných
„poradcov“, ženúcich sa len a len za ziskom, je aspoň základná finančná gramotnosť súčasne nástrojom ochrany
pred nežiaducimi praktikami, ktoré majú za dôsledok opätovné storná najmä životného poistenia a vkladania finančných prostriedkov do produktov bez ohľadu na klientove potreby, či možnosti. Filozofia spoločnosti ZFP akadémia,
a. s. je založená na princípoch korektného podnikania, dobrých vzťahov a etiky, čo sa odráža na celom charaktere
spoločnosti, pozitívne hodnotenej nielen zo strany klientov, ale aj účastníkov seminárov a tiež obchodných partnerov.
Stratégiou spoločnosti je pôsobenie v celom komplexe finančných programov tak, aby bola pokrytá celá oblasť možného využitia v záujme uspokojenia potrieb klienta a zároveň aj v oblasti finančného vzdelávania poskytnúť poznatky
z maximálne možného spektra.

Ďakujem za to, že idete neustále vpred a chcete objavovať nové možnosti a nové ciele.

Vladimír Poliak
predseda dozornej rady
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2. PROFIL SPOLOČNOSTI

2. PROFIL SPOLOČNOSTI

2.3 ORGÁNY A VEDENIE SPOLOČNOSTI
DOZORNÁ RADA

6

PREDSTAVENSTVO

Vladimír Poliak
predseda dozornej rady

Jaroslav Palenčár
podpredseda dozornej rady

Michal Poliak
predseda predstavenstva

Mgr. Monika Grellová
podpredseda predstavenstva

PhDr. Jozef Szilágyi
podpredseda dozornej rady

Zuzana Mikulenková
člen dozornej rady

Ing. Mgr. Dita Kaňová
podpredseda predstavenstva

Jana Kudláčová
člen predstavenstva

Ján Valárik
člen dozornej rady

JUDr. Ľudmila Švrčková
člen dozornej rady

Ing. Martina Vajayová
člen predstavenstva

Zuzana Pavlačková
člen predstavenstva

Miroslav Kožár
člen dozornej rady

Tomáš Hanus
člen dozornej rady
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2. PROFIL SPOLOČNOSTI
2.4 GRAFY

2. PROFIL SPOLOČNOSTI
2.6 PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE
ZFP akadémia, a.s. je členom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov.

2.7 PREHĽAD REGIONÁLNYCH KANCELÁRIÍ
HLAVNÉ REGIONÁLNE KANCELÁRIE (HRK)
Číslo

2.5 OBCHODNÍ PARTNERI
Portfólio ponúkaných finančných programov ZFP 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.

Adresa regionálnej kancelárie

Telefón

Riaditeľ RK

1

Ostrava, Hrušovská 2654/16

+420 596 611 677

Mikulenková Zuzana

2

Čadca, Malá 70

+421 908 919 669

Valárik Ján

3

Košice, Hlavná 42

+421 55 729 5224

Szilágyi Jozef, PhDr.

4

Holíč, Námestie mieru 4

+421 34 668 4614

Poliak Vladimír

5

Holíč, Námestie sv. Martina 9

+421 34 669 7221

Kos Vladimír, Ing.

6

Liptovský Mikuláš, Riečna 203

+421 918 488 834

Palenčár Jaroslav

7

Holíč, Bernolákova 4

+421 903 430 332

Opluštilová Magdaléna

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

8

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.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
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3.
2. PROFIL SPOLOČNOSTI
2.8 VZDELÁVANIE
Spoločnosť ZFP akadémia, a.s. zakladá svoju filozofiu na finančnej gramotnosti čo najširšej verejnosti, preto je
oblasť vzdelávania nosnou časťou. Počas svojej existencie vzdelávací systém spoločnosti prešiel určitým vývojom
a dnes je v podobe, ktorá umožňuje mimoriadne kvalitné vzdelávanie na všetkých úrovniach, pričom sa nezameriava
len na oblasť finančnej gramotnosti, znalosti produktov, ich využitia a podobne, ale aj na oblasť obchodu, profesionality v jednaní s klientmi, profesionality v stavbe obchodnej siete, vo svojom podnikaní.
Základom celého systému je Základný seminár, ktorý je súčasťou Základnej akadémie. Tu sa účastníci zoznamujú
nielen so základnými pojmami v rámci finančnej gramotnosti, ale aj so základnými princípmi fungovania spoločnosti
ZFP akadémia, a.s. Keďže spoločnosť má vo svojej stratégii aj princíp samospotrebiteľstva, každý účastník seminára
podľa svojho uváženia sám určuje, akú časť vzdelávacieho systému využije, či sa dokonca rozhodne pre profesionálnu kariéru v obchodnej sieti ZFP akadémia, a.s.
Systém vzdelávania pozostáva z niekoľkých častí, ktoré tvoria samostatné celky so samostatným zameraním:

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA
ZFP AKADÉMIA, A.S. O STAVE SPOLOČNOSTI

Vážení akcionári, obchodní zástupcovia, zamestnanci, obchodní partneri,
dovoľujem si predložiť stručný sumár - správu o hospodárení a činnosti spoločnosti ZFP akadémia, a.s. v roku 2010. Tento rok bol tretím rokom činnosti spoločnosti ZFP akadémia, a.s.
a bol to rok plný zmien a nastavovania procesov a systémov aktivít tak, aby spoločnosť bola
riadená čo najefektívnejšie a aby mohli byť ciele a vízie spoločnosti naplňované v maximálne
možnej miere. Pre mňa osobne to bol veľmi významný rok, pretože hoci meno ZFP poznám
a spolupracujem so spoločnosťami pod touto značkou už desať rokov, v roku 2010 som sa
stala jej súčasťou vo funkcii generálnej riaditeľky, čo je pre mňa nielen veľká pocta, ale aj
veľký záväzok. Rok 2010 bol v znamení analýzy činností jednak na centrále, z čoho vyplynuli
zmeny v personálnom zložení zamestnancov centrály, jednak analýzy činnosti obchodnej
siete, z ktorej budú v nasledujúcom období vyplývať konkrétne aktivity s cieľom rozvoja jednotlivých obchodných štruktúr a spoločnosti ako celku. Najvýraznejšie do chodu spoločnosti
zasiahla účinnosť nového zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve,
z ktorého vyplynula nielen celková zmena obsahu prednášok v rámci systému vzdelávania,
ale aj úprava celkovej koncepcie vzdelávania.

Základná akadémia
Nadstavbová akadémia

V roku 2010 sme sprostredkovali 9 923 ks zmlúv, náš základný seminár navštívilo 1 352 účastníkov. Obchodná samospotrebiteľská sieť vykazuje 3231 zmluvných vzťahov k 31. 12. 2010, v NBS akciová spoločnosť registruje 417 podriadených finančných agentov, registrovaných minimálne v jednom sektore.

Manažérska akadémia
Riaditeľská akadémia
Lektorská akadémia
Akadémia špecialistov
Akadémia garantov za servis
Samozrejme, mimo samospotrebiteľského princípu, ktorý spočíva v tom, aby každý sám rozumel svojim financiám, ich tokom a ich najvhodnejšiemu a najvýhodnejšiemu využitiu v rámci svojich potrieb, obchodná profesionálna
činnosť prebieha v súlade so zákonom o sprostredkovaní finančného poradenstva. Akadémia je postavená svojim
prednáškami preto tak, aby tí, ktorí sa rozhodnú pre profesionálnu dráhu absolvovali v rámci prednášok aj zákonom
stanovené osobitné finančné vzdelávania, ktoré je nevyhnutnou súčasťou podmienok pre začiatok práce v tejto oblasti – samozrejme, po absolvovaní skúšok v príslušnom sektore.

Niektoré zmeny uskutočnené v roku 2010
Zmena personálneho obsadenia centrály, prerozdelenie náplní práce a kompetencií
Zmena systému jednania s obchodnými partnermi, prehodnotenie zmluvných vzťahov, ich úprava a príprava na rozšírenie portfólia obchodných partnerov v životnom poistení, investíciách a oblasti hypotekárnych úverov
Zmena v rámci odmeňovania obchodnej siete - zásluhovosť
Zmena obsahu prednášok v súlade s požiadavkami na osobitné finančné vzdelávanie
Zjednotenie všetkých prednášok, štart novej podoby akadémií 1. 10. 2010 (Základná akadémia), 1 .11. 2010 (Nadstavbová akadémia)
Úprava koncepcie vzdelávania, úprava kvalifikačných faktorov, úprava systému odmeňovania lektorov
Úprava Pravidiel obchodnej siete
Schválenie možnosti predaja akcií akciovej spoločnosti
Tieto a samozrejme ďalšie aktivity a činnosti prispeli k rozvoju spoločnosti v roku 2010 a položili základ jej ďalšieho verím
dynamického rastu. Napriek úspešnému roku sme z dôvodu predchádzajúcich období, ale aj časovému rozlíšeniu provízií
vykázali v hospodárskom výsledku stratu vo výške. -55 516,83 EUR.
Spoločnosť ZFP akadémia, a.s. vykročila v roku 2010 efektívnejším a dynamickejším krokom na ceste k úspechu, ale sme
ešte len na začiatku cesty, pred nami je veľa náročných úloh. Všetci, ktorí sme súčasťou spoločnosti však vieme, že stojí
na stabilných základoch a je na každom z nás prispieť k stavbe čo najpôsobivejšieho úspechu a prosperity.
Rada by som sa poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom chode spoločnosti ZFP akadémia, a.s. v roku 2010
a prispeli k dosiahnutiu alebo čiastočnému dosiahnutiu vytýčených cieľov. Naša spoločnosť sa vyznačuje korektným obchodným správaním, etikou a dobrými vzťahmi, čo je vysoko hodnotené aj zo strany obchodných partnerov aj zo strany klientov
a obchodnej siete a verím, že tieto atribúty spolu s prívlastkom „úspešná, prosperujúca a rastúca“ ju budú sprevádzať i naďalej.

Mgr. Monika Grellová
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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4. ÚDAJE O FINANČNEJ SITUÁCII
4.1 SÚVAHA
Označenie

Strana aktív
Spolu majetok

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.
B.I.

Obežný majetok
Zásoby

4.2 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

V EUR
Netto 2

V EUR

Označenie

Text

447 545

I.

Tržby z predaja tovaru

8 431

+

Obchodná marža

8 431

II.

Výroba

1 922 941

15 285

II.1.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb

1 922 941

15 285

B.

Výrobná spotreba

1 747 986

423 829

B.1.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok

85 289

B.2.

Služby

309 257

+

Pridaná hodnota

174 955

29 283

C.

Osobné náklady

103 920

837 403

C.1.

Mzdové náklady

76 874

4 190

C.3.

Náklady na sociálne poistenie

23 433

0

C.4.

Sociálne náklady

3 911 454

BÚO 1
0
0

26 661
1 721 325

3 613

B.II.

Dlhodobé pohľadávky

B.III.

Krátkodobé pohľadávky

149 907

D.

Dane a poplatky

B.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku

147 760

E.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku

B.III.6.

Ďaňové pohľadávky

2 147

IV.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

6 023

B.IV.

Finančné účty

683 306

H.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

33 923

B.IV.1.

Peniaze

*

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

IX.

Výnosy z precenenia cenných papierov

6 455

L.

Náklady na precenenie cenných papierov

5 167

X.

Výnosové úroky

4 437

XI.

Kurzové zisky

1 559

O.

Kurzové straty

5 014

P.

Ostatné náklady na finančnú činnosť

*

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

**

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti

S.2.

Daň z príjmov z bežnej činnosti odložená

**

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení

-55 517

***

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením

-55 243

***

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

-55 517

B.IV.2.
C.2.

Označenie

Účty v bankách
Náklady budúcich období

Strana pasív
Spolu vlastné imanie a záväzky
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4. ÚDAJE O FINANČNEJ SITUÁCII

5 686
677 620
2 626 506
V EUR
BÚO 4
3 911 454

A.

Vlastné imanie

A.I.

Základné imanie

1 360 000

112 332

A.I.1.

Základné imanie

1 360 000

A.II.

Kapitálové fondy

132 776

A.II.3.

Zákonný rezervný fond

132 776

A.III.

Fondy zo zisku

A.IV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov

-1 324 927

A.IV.2.

Neuhradená strata minulých rokov

-1 324 927

A.V.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

-55 517

B.

Záväzky

346 778

B.I.

Rezervy

B.II.

Dlhodobé záväzky

63 966

B.II.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku

63 656

B.II.8.

Záväzky zo sociálneho fondu

B.II.10

Odložený daňový záväzok

B.III.

Krátkodobé záväzky

279 212

B.III.1.

Záväzky z obchodného styku

182 718

B.III.2.

Nevyfakturované dodávky

48 477

B.III.5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

39 404

B.III.6.

Záväzky voči zamestnancom

4 658

B.III.7.

Záväzky zo sociálneho poistenia

3 067

B.III.8.

Daňové záväzky

B.IV.

Krátkodobé finančné výpomoci

B.V.

Bankové úvery

C.4.

Výnosy budúcich období

0

2 041
97 660

-56 566

947
1 323
-55 243
274

3 600

36
274

888
0
0
3 452 344

13

4. ÚDAJE O FINANČNEJ SITUÁCII

4. ÚDAJE O FINANČNEJ SITUÁCII

4.3 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Podnik netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok
2) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňuje podnik vlastnými nákladmi

A. Základné informácie o účtovnej jednotke
Podnik v bežnom roku nenakupoval dlhodobý hmotný majetok

A. a) Základné informácie:

3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný, oceňuje podnik obstarávacou cenou

Obchodné meno účtovnej jednotky

ZFP akadémia, a.s.

Sídlo

Podnik v bežnom roku netvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou
Finančné investície oceňuje obstarávacou cenou
Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky menovitou hodnotou

Holíč

Dátum založenia

14. 9. 2007

Dátum vzniku

12. 10. 2007

4.5 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETOK

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

D. Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Ukazovateľ
1. Priemerný počet
2. Stav zamestnancov

BO

PO

BO

PO

8

8

3

4

8

k dátumu 31.12.2010

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Z toho vedúci zamestnanci

8

3

4

a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:
Druh majetku

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

samostatné hnuteľné veci

A. d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna

4.6 POHĽADÁVKY

A. e) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 03. 06. 2010

E. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky
B. a) Štruktúra spoločníkov a akcionárov
Výška podielu na hlasovacích prá-

Hodnota podielu na základnom imaní
Názov, meno akcionára

Absolútna

vach

%

1) Pohyb obstarávacích cien
Druh majetku

%

Riadok

Ocenenie na zači-

súvahy

atku k 1.1. BO

BO

PO

BO

PO

BO

PO

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok

003

ZFP akademie,a.s.

1 224 000

1 224 000

90

90

90

90

B.I. 1. Zriaďovacie náklady (011)

004

Jarmila Poliaková

     68 000

     68 000

5

5

5

5

Vladimír Poliak

     68 000

     68 000

5

5

5

5

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

2. Aktivované náklady na vývoj (012)

005

3. Software (013)

006

4. Oceniteľné práva (014)

007

5. Goodwill (015)

008

6. Ostatný dlhodobý nehmot. majetok (019)

009

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

010

8. Poskytnuté preddavky na DNM (051)

011

B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 13 až 21

012

B.II. 1. Pozemky (031)

013

2. Stavby (021)

014

3. Samost. hnuteľné veci a súbory (022)

015

C. b) V roku 2010 nedošlo k zmenám účtovných zásad a účtovných metód.

4. Pestovateľ. celky trvalých porastov (025)

016

5. Základ. Stádo a ťažné zvieratá (026)

017

C. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)

018

7. Obstarávaný dlhod.hmotný majetok (042)

019

Podnik nenakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok
1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňuje obstarávacou cenou
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E. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

8. Poskytnuté preddavky na DLHM (052)

020

9. Opravná položky k nadobudnutému maj.

021

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
k 31.12. BO

266 521

266 521

266 521

266 521

41 507

41 507

41 507

41 507
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E. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

2) Pohyb oprávok, opravných položiek
Druh majetku

Riadok
súvahy

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok

003

B.I. 1. Zriaďovacie náklady (011)

004

2. Aktivované náklady na vývoj (012)

005

3. Software (013)

006

4. Oceniteľné práva (014)

007

5. Goodwill (015)

008

6. Ostatný dlhodobý nehmot. majetok (019)

009

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

010

8. Poskytnuté preddavky na DNM (051)

011

B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 13 až 21

012

B.II. 1. Pozemky (031)

013

2. Stavby (021)

014

3. Samost. hnuteľné veci a súbory (022)

015

4. Pestovateľ. celky trvalých porastov (025)

016

5. Základ. Stádo a ťažné zvieratá (026)

017

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)

018

7. Obstarávaný dlhod. hmotný majetok (042)

019

Stav
na začiatku

Prírastky oprá- Úbytky oprávok
vok a opravných a opravných
položiek

Presuny
(+/-)

Stav

k 1.1. BO

položiek

169 809

88 281

k 31.12. BO
258 090

169 809

88 281

258 090

Poistenie zodpovednosti za škodu
Hnuteľný majetok - dopravné prostriedky

9 380

(EUR)

Platnosť zmluvy

Generali Slovensko

1 120 200

27.11.2009 - neurčito

Kooperativa, a.s.

31 026,36

31.1.2008 - neurčito

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

Vyplatené provízie za sprostredkovanie produktov

16 842

Poistná suma

Poisťovňa

Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Suma
BO

PO

2 626 506

2 095 890

26 222

4.7 VLASTNÉ IMANIE
16 842

9 380

26 222

F. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy
F. a) Popis základného imania
Text

v EUR
BO

PO

8. Poskytnuté preddavky na DLHM (052)

020

Základné imanie celkom

9. Opravná položky k nadobudnutému maj.

021

Počet akcií (a.s.)

     40 000

    40 000

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)

             34

           34

3) Pohyb zostatkových cien
Druh majetku

16

Opis majetku

na konci

1 360 000

1 360 000

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)
Riadok

Zostatková hodnota

Zostatková hodnota

-

1 224 000

1 224 000

súvahy

k 1.1. BO

k 31.12. BO

-

     68 000

    68 000

8 431

-

     68 000

    68 000

Základné imanie splatené

1 360 000

1 360 000

Základné imanie nesplatené

              0

Vlastné imanie

   112 332

B.I. Dlhodobý nehmotný majetok

003

B.I. 1. Zriaďovacie náklady (011)

004

2. Aktivované náklady na vývoj (012)

005

3. Software (013)

006

4. Oceniteľné práva (014)

007

5. Goodwill (015)

008

6. Ostatný dlhodobý nehmot. majetok (019)

009

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok

010

8. Poskytnuté preddavky na DNM (051)

011

B.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 13 až 21

012

B.II. 1. Pozemky (031)

013

2. Stavby (021)

014

3. Samost. hnuteľné veci a súbory (022)

015

4. Pestovateľ. celky trvalých porastov (025)

016

5. Základ. Stádo a ťažné zvieratá (026)

017

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)

018

7. Obstarávaný dlhod. hmotný majetok (042)

019

8. Poskytnuté preddavky na DLHM (052)

020

9. Opravná položky k nadobudnutému majetku

021

96 712

96 712

8 431

24 664

15 285

24 664

15 285

   242 932
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4.8 ZÁVÄZKY

4. ÚDAJE O FINANČNEJ SITUÁCII
4.9 VÝNOSY
H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

G. a) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti: 346 778
Záväzky po lehote splatnosti: 0

H.a) Údaje o tržbách z predaja vlastných výrobkov a služieb
IAD

G. b) Štruktúra záväzkov krátkodobé do 1 roka

57 794

154 709

181 246

150 720

279 212

Provízia Generali Slovensko a.s.

216 106

154 710

182 718

Provízia Aegon ŽP a.s.

1 355 496

928 033

Spolu

1 922 941

1 387 806

Hodnota

Krátkodobé záväzky súčet
Záväzky z obch. styku
Nevyfakturované dodávky

48 477

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

39 404

Záväzky voči zamestnancom

4 658

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia

3 067

Daňové záväzky a dotácie

888

G. c) Štruktúra záväzkov krátkodobé nad 1 rok (splatnosť od 1 až 5 rokov)
Hodnota

Dlhodobé záväzky

63 966

Dlhodobé záväzky z obchodného styku

63 656

Záväzky zo sociálneho fondu

36

Odložený daň. záväzok

274

BO

PO

BO

PO

BO

PO

I. Informácia k údajom o zmenách vlastného imania
I. a) Zmeny zložiek vlastného imania
V EUR
Základné imanie

Opis záväzku

PO
45 211

Provízia Kooperativa a.s.

Opis záväzku

Provízia ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

BO
76 086

Stav k 1.1. BO

Prírastky

Úbytky

Stav k 31. 12. BO

1 360 000

1 360 000

132 776

132 776

Vl. akcie a vl. Obch. podiely
Emisné ážio
Zák.rezerv.fond
z kapit.vkladov
Oceň.roz.
z precenenia majetku
Zák.rez.fond

G.d) Záväzky zo sociálneho fondu

Neroz.zisk z min.rokov
Suma

Neuhr.strata z min.rokov

-174 459

BO

Výsledok hospodárenia

-75 385

Stav sociálneho fondu k 1.1. bežného roka

  36

Štatutárne a ostatné fondy

Tvorba

332

Vlastné imanie celkom

Čerpanie

332

Pohľadávky za upísané VI

Stav sociálneho fondu k 31. 12. BO

  36

Text

242 932

150 468

-1 324 927

130 742

112 332

19 868

G.e) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

18

Opis významnej položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Prijaté provízie od obchodných partnerov

3 452 344

2 657 477

19
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4.10 CASH FLOW
Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania v celých eurách
Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb

2010

Z.

Zisk (+)

S.

Strata (-)

-55 243

A.1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti

406 987

A.1.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)

A.1.2.

Dary (+)

A.1.4.

Odpis pohľadávok (+)

A.1.5.

Zmena stavu rezerv

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov

A.1.7.

Zmena stavu čaového rozlíšenia pasív

A.1.8.

Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam

A.1.11.

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú HV z bežnej činnosti

44 533

A.2.

Vplyv zmien pracovného kapitálu

93 806

A.2.1.

Zmena stavu pohľadávok z  prevádzkovej činnosti

41 486

A.2.2.

Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti

52 320

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*

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti upravené o vplyv nepeňažných operácií,

97 660

543
-530 616
794 867
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C.2.1.

Zmena stavu dlhodobých záväzkov

C.2.2.

Zmena stavu dlhodobého finančného záväzku

274

C.2.3.

Príjmy z dlhodobých záväzkov a dlhopisov

C.2.4.  

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov

C.2.5.

Výdavky na splácanie krátkodobých finančných výpomocí

C.3.

Špecifické položky

C.3.1.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (+)

C.3.2.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti (-)

C.4.1.

Prijaté úroky (+)

C.4.2.

Zaplatené úroky (-)

C***

Čistý peňažný tok z finančných činností

D.

Čisté zvýšenie alebo zníženie  peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

469 745

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účt. obdobia

186 561

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia

683306

19 484

19 758

pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku kt. sa zostavuje účtovná závierka
G.

Kurzové rozdiely vyčíslené na konci účt. obdobia

G.1.

Kurzové straty (-)

G.2.

Kurzové zisky(+)

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia

3 455
-1 559
5 014
659 761

upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dńu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

445 550

zmien pracovného kapitálu a úrokov
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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

A.7.

Alternatívne vykazované položky

4 437

A.7.1.

Prijaté úroky (+)

4 437

A.7.2.

Zaplatené úroky (-)

A***

Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti

B.

Peňažné toky z investičných činností

B.1.

Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív

B.1.1

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku(-)

B.1.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku(-)

B.2.

Príjmy z predaja stálych aktív

B.2.1.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku(+)

B.2.2.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

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

C.

Peňažné toky z finančných činností

C.1.

Peňažné toky vo vlastnom imaní

C.1.1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C.1.2.

Nepeňažné príjmy vo vlastnom imaní

C.2       

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých  a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti

445 550

449 987

19 758

19 758
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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. decembru 2010, 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.

6. ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
Návrh na uznesenie Predstavenstva ZFP akadémia, a.s. k schváleniu rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2010.

UZNESENIE PREDSTAVENSTVA ZFP AKADÉMIA, A.S.:
Hospodársky výsledok za rok 2010 po zdanení je strata vo výške -55 516,83 EUR.
Rozdelenie:
výška hospodárskeho výsledku, o použití ktorého rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti,
je -55 516,83 EUR.

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje previesť sumu -55 516,83 EUR k účtovnému stavu hospodárskych výsledkov
minulých období.
V Holíči 11. 4. 2011

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš
názor.
Stanovisko
Podľa nášho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný
obraz finančnej situácie spoločnosti ZFP akadémia, a.s. k 31. decembru 2010 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, 23. marec 2011
Audítorská spol.:
DCA Audit, s.r.o.
Tajovského 222/ 5
018 41 Dubnica nad Váhom
Licencia č. 219
Zodpovedný audítor:
Ing. Zuzana Šelingová
Licencia SKAU č. 640
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7. SPRÁVA DOZORNEJ RADY
ZFP AKADÉMIA, A.S.
Dozorná rada na svojom zasadnutí 6. 4. 2011 preskúmala ročnú závierku predloženú Predstavenstvom ZFP akadémia, a.s. a podloženú správou nezávislého audítora pani Ing. Šelingovej.
Dozorná rada podrobila ročnú závierku spoločnosti ZFP akadémia, a.s. za rok 2010 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:

8. SPRÁVA AUDÍTORA O OVERENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

SPRÁVA O OVERENÍ SÚLADU
Výročnej správy s účtovnou závierkou
V zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § - u23 odsek 5

(Dodatok správy audítora)

ročná závierka svojím obsahom zodpovedá pravidlám účtovníctva 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 doplnenia.
Na základe vyššie uvedených skutočností Dozorná rada ZFP akadémia, a.s. jednohlasne schvaľuje ročnú závierku.
Vo Velkých Bílovicích, 6. 4. 2011

Spoločníkom
I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti ZFP akadémia, a.s., (ďalej len spoločnosť) k 31.12.2010, ku ktorej  
sme dňa 23.3.2011 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:
Stanovisko
Podľa nášho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný
obraz finančnej situácie spoločnosti ZFP akadémia, a.s. k 31. decembru 2010 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.
II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia
výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o
súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

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

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby
audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej
správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade
s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie  uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31.12.2010. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej
závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný
podklad pre vyjadrenie názoru audítora.
Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach
v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

V Dubnici nad Váhom, dňa 9. mája 2011
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© ZFP akadémia, a.s., 2011
Táto výročná správa bola vydaná dňa 18.5.2011
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