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ROČNÁ SPRÁVA

Časť 1.- Identifikácia emitenta

emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na ob chodovanie na regulovanom trhu
v zmysle zákona o burze cenných papierov

Zakladate ľ:
Fond národného majetku SR

99 651 879,73



alebo

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

Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní pod ľa IAS/IFRS

CASH-FLOW-Priama metóda

Účtovná závierka pod ľa IAS/IFRS

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

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

CASH-FLOW-Nepriama metóda

UPOZORNENIE                                                                 

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

Výkaz ziskov a strát pod ľa IAS/IFRS

Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)Poznámky pod ľa IAS/IFRS

Účtovná závierka je zostavená pod ľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo pod ľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy)           IAS/IFRS

Predmet podnikania: a) Banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s oprávnením Obvodného banského úradu Prievidza č. 1110/96 zo dňa 18.7.1996, ťažba a  
predaj hnedého uhlia,   b) banská záchranná služba, záchranárska činnosť pri závažných prevádzkových nehodách,   c) cestná doprava, d) 
ubytovacie služby

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)

Súvaha pod ľa IAS/IFRS Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.

Poznámky Príloha č. 5 (P5Poznámky)
Výkaz ziskov  a strát 

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

Účtovná závierka-základné údaje

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)

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.

Výkaz peňažných tokov pod ľa IAS/IFRS

Súvaha-pasíva Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)Súvaha-aktíva

Účtovná závierka-základné údaje

Časť 2. Účtovná závierka

Účtovná závierka pod ľa SAS



  áno

Dátum auditu: 30.3.2016

áno

§ 20 ods. 1 zákona o ú čtovníctve informácie o:

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ro čná finan čná správa obsahuje výro čnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpiso m, ktorým je § 20 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o ú čtovníctve")

Výkaz peňažných tokov pod ľa IAS/IFRS Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)

Výkaz ziskov a strát pod ľa IAS/IFRS

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

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

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze  ú čtovná závierka a konsolidovaná ú čtovná závierka musia by ť overené audítorom.

Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)

a) vývoji ú čtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o  významných rizikách a neistotách, ktorým je ú čtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje v o 
forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognóz y vývoja a obsahuje dôležité finan čné a nefinan čné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti ú čtovnej 
jednotky na životné prostredie a na zamestnanos ť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v ú čtovnej závierke,

Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)

Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)Súvaha pod ľa IAS/IFRS

Za hodnotené obdobie spoločnosť hospodárila bez mimoriadnych udalostí a zabezpečovala dostatočnú tvorbu finančných zdrojov na krytie svojich investičných aj prevádzkových 
potrieb. Kladný výsledok hospodárenia a.s. v roku 2015 na úrovni 393 538 €  bol dosiahnutý  na základe priaznivých výrobných výsledkov v hlavnom produkte ťažbe uhlia a bol 
zabezpečovaný v súlade s podnikateľským plánom. Kladný výsledok hospodárenia súvisí s plnením hlavných ťažobných a odbytových úloh v hodnotenom období, s nákladovou 
disciplínou v oblasti výrobnej spotreby. Zamestnanosť kopírovala vývoj v súlade s podnikateľským plánom za hodnotené obdobie. 

Časť 3. Výročná správa 

Konsolidovaná ú čtovná závierka pod ľa IAS/IFRS

Poznámky pod ľa IAS/IFRS

Účtovná závierka bola overená audítorom  ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní pod ľa IAS/IFRS

GEOAUS, s.r.o., Čáčov 162, Senica 905 01, číslo licencie: UDVA č. 358

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze  ak je emitent povinný vypracova ť konsolidovanú ú čtovnú závierku pod ľa osobitného predpisu, ro čná 
finan čná správa obsahuje aj ro čnú účtovnú závierku materskej spolo čnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v 
ktorom bola založená materská spolo čnos ť.

Obchodné meno audítorskej spolo čnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adr esa/číslo licencie:



Zisk z roku 2015 vo výške 393 538,45 €  je navrhovaný na  rozdelenie (schvaľuje VZ):  39 353,85  €  prídel do zákonného rezervného fondu, 354 184,60 €  neuhradená strata 
minulých rokov 

e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) do časných listov, obchodných podielov a akcií, do časných listov a obchodných podielov materskej ú čtovnej jednotky pod ľa § 22 
zákona o ú čtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie stra ty

Spoločnosť rieši úlohy aplikovaného výskumu a technického rozvoja v oblastiach využitia nových technológií pri dobývaní uhlia a razení banských diel. Za hodnotené obdobie 
vynaložila finančné prostriedky v celkovej výške 72 068,- €. 

V hodnotenom období spoločnosť nadobudla majetkový podielv spoločnosti SINA, s.r.o. Demänovská Dolina a získala 100%-tný podiel.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po  skon čení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výro čná správa

d) nákladoch na činnos ť v oblasti výskumu a vývoja

V roku 2016 predpokladáme realizovať plynulé hospodárenie v súlade s podnikateľským plánom, s cieľom pokračovať v zabezpečovaní dostatočnej tvorby finančných zdrojov na 
krytie svojich investičných aj prevádzkových potrieb. V roku 2016 predpokladáme realizovať ťažbu uhlia na úrovni 1 760 kt a dosiahnuť minimálne vyrovnaný výsledok hospodárenia. 
Vzhľadom na výrobné predpoklady a uzatvorené zmluvné vzťahy očakávame stabilné hospodárenie a.s v priebehu celého roku 2016, so stabilnou finančnou situáciou. Vývoj 
výrobných a ekonomických výsledkov spoločnosti za obdobie prvých troch mesiacov roka 2016 potvrdzuje uvedené predpoklady.

Za obdobie 1.štvrťroka 2016 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali  významný vplyv na plnenie  podnikateľského plánu,  hospodárenie  a.s. a finančnú stabilitu.  
Vývoj výrobných, odbytových a ekonomických ukazovateľov je v Predbežnom vyhlásení k 31.03.2016 hodnotený pozitívne.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti ú čtovnej jednotky



§ 20 ods. 5 zákona o ú čtovníctve

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti,  ktorým je ú čtovná jednotka vystavená

h) tom, či účtovná jednotka má organiza čnú zložku v zahrani čí

V roku 2015 pokračovali štandardné obchodné vzťahy. Významný podiel tvoria obchody s hlavným odberateľom energetického uhlia Slovenskými elektrárňami, a.s. Dodávky  boli 
vykonávané plynule,  podľa plánovanej ťažby uhlia a zabezpečením odbytu do ENO Zemianskej Kostoľany. Nenastali žiadne zmeny v obchodoch, ktoré by mohli mať vplyv na 
finančné postavenie a činnosť emitenta. 

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finan čnej situácie ú čtovnej jednotky, ktorá používa nástroje pod ľa osobitného predpisu ( zákon č.  566/2001 Z.z. o cenných 
papieroch a investi čných službách a o zmene a doplnení niektorých zákon ov ) významné, ú čtovná jednotka je povinná uvies ť vo výro čnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v ú čtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpe čenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorý ch sa použijú 
zabezpečovacie deriváty

g) údajoch požadovaných pod ľa osobitných predpisov

Spoločnosť neuplatňuje žiadne deriváty na  zabezpečovanie rizík vo vzťahu k tuzemským odberateľom. .

HBP, a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť má uzatvorené platné zmluvy pre rozhodujúci odbyt produkcie. Riadi finančné riziko, finančné toky a sleduje parametre likvidity a.s. 



§ 20 ods. 6 zákona o ú čtovníctve

a) odkaz na kódex o riadení spolo čnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiava ť pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spolo čnosti verejne 
dostupný

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie  boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výro čnej správe uvies ť ako osobitnú časť 
výro čnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obs ahuje

Dávame Vám do pozornosti Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk ako príloha k Burzovým 
pravidlám.

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a  údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizí k

Spoločnosť má verejne obchodovateľné akcie zaradené na  voľnom regulovanom trhu burzy a hlási  sa ku Kódexu  správy a riadenia spoločností na Slovensku (Corporate 
Governance). Kódex vymedzuje základný rámec správy a riadenia spoločnosti, podporuje transparentný a efektívny trh v súlade  s  platnými  právnymi  predpismi. Spoločnosť  HBP, 
a.s. plní a dodržiava zásady kódexu. Kódex je  verejne dostupný na webovom sídle Burzy cenných papierov Bratislava, a.s. - www.bsse.sk.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spol očnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení ne skorších predpisov) a dôvody 
týchto odchýlok alebo informáciu o neuplat ňovaní žiadneho kódexu riadenia spolo čnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Informácie o dodržiavaní jednotlivých zásad Kódexu a prípadných odchýlkach sú uvedené vo Vyhlásení o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku 
spracovaného podľa predlohy  burzy. Vyhlásenie je zverejnené na webovom sídle spoločnosti www. hbp.sk v časti Finančné správy v rámci Ročnej  finančnej  správy za rok 2015.

Základné informácie o správe a metódach riadenia, vrátane deľby kompetencií, sú obsiahnuté  v základných organizačných a riadiacich normách a.s. : STANOVY, STRATÉGIA, 
ORGANIZAČNÝ PORIADOK, Pravidlá ekonomického riadenia, Príručky kvality a v súbore riadiacich aktov, ktoré sú prístupné na intranetovej stránke spoločnosti. V plnom rozsahu 
sú s nimi zoznámení zamestnanci spoločnosti.Spoločnosť HBP, a.s. prijala Etický kódex. Činnosť spoločnosti riadi predstavenstvo - štatutárny orgán, ktorý rozhoduje o všetkých 
záležitostiach spoločnosti, okrem tých, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia. Predstavenstvo rozhoduje na základe stanov, resp. zákona, prostredníctvom výkonného 
orgánu a.s., do čela ktorého ustanovuje generálneho riaditeľa. Systém riadenia je dvojstupňový: HBP, a.s. ako riadiaci a výkonný právny subjekt s hlavnou činnosťou ťažby uhlia a 
odštepný závod Hlavná banská záchranná stanica. Zloženie riadiacich a výkonných orgánov spoločnosti , organizačná schéma a.s. a Etický kódex sú prístupné na www.hbp.sk.

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada, okrem 
predsedu, zároveň vykonáva činnosť výboru pre audit v zmysle § 19a zákona o účtovníctve. Predseda dozornej rady sa môže zúčastniť rokovania predstavenstva, ak o to dozorná 
rada vopred požiada. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Má troch členov, z toho jeden 
člen je volený zamestnancami. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päťročné a opakované  zvolenie do funkcie je možné. Dozorná rada má vlastný štatút, ktorý upravuje jej 
pôsobnosť, postup a spôsob rokovania.



g) informácie pod ľa § 20 ods. 7 zákona o ú čtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie  boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výro čnej správe zverejni ť aj údaje o

ISIN Druh Forma Podoba Po čet Opis práv
  SK 1120004058   kmeňové akcie na doručiteľa    zaknihované  3 002 467 akcia/hlas

Menovitá hodnota

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria
základné imanie vrátane údajov o
cenných papieroch, ktoré neboli
prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu v žiadnom
členskom štáte alebo štáte
Európskeho hospodárskeho priestoru,
okrem dlhopisov (uviesť všetky v
súčasnosti vydané cenné papiere. V
§ 2 ods. 2 zákona o cenných
papieroch sú ustanovené všetky druhy
cenných papierov)           

           33,19 €

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho 
hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo 
všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí 
spoločnosti alebo osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania, uplatňovať na ňom návrhy. Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách 
obmedzený. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou akcií, pričom na každých 33,19 € pripadá 1 hlas.  Akcionári spoločnosti na mimoriadnom valnom 
zhromaždení, ktoré sa konalo v mesiaci marec 2016, rozhodli o zmene akcií zo zaknihovaných na listinné akcie.

Predstavenstvo má 4 členov v zložení : Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., predseda, Ing. Stanislav Gurský, podpredseda predstavenstva, Ing. Daniel Rexa a Ing. Petra Sládečková, 
členovia predstavenstva. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Konať v 
mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Predstavenstvo sa za 
činnosť zodpovedá dozornej rade a valnému zhromaždeniu. Predstavenstvo má svoj vlastný štatút, ktorý upravuje a vymedzuje základné zásady činnosti predstavenstva, vzťahy k 
ostatným orgánom ako aj ku generálnemu riaditeľovi a výkonnému manažmentu. Výbory nemá. Predstavenstvo zvoláva a vedie jeho predseda v zmlysle plánu práce predstavenstva 
na príslušný rok.  V roku 2015 zasadalo predstavenstvo 11x, zaoberalo sa plnením strategických aktivít HBP, a.s. a dcérskych spoločností, sledovaním ekonomických výsledkov a 
finančnej situácie a.s. 

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, op is práv akcionárov a postupu ich vykonávania



% na ZI
Prijaté/neprijaté na 

obchodovanie
                 100 prijaté na voľný

regulovaný trh

Základné imanie: 99 651 879,73 €
Spoločnosť má 1 druh akcií, základné imanie je
splatené v plnej výške.

ISIN
Druh
Forma
Podoba
Počet
Men. hodnota
Opis práv
Dátum začiatku vydávania
Termín splatnosti menovitej 
hodnoty
Spôsob ur čenia výnosu
Termíny výplaty
Možnos ť pred časného splatenia
Záruka za splatnos ť

Záruky prevzali:
IČO
Obchodné meno

  nie

v registri ZP CDCP SK, a.s.

Sídlo

Vydané dlhopisy (áno / v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky 
dlhopisy sú splatené uviesť nie)                            

záložné právo na 2 912 393 akcií

Obmedzená prevodite ľnos ť 
(popis)

ručenie za úver



d) majite ľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Kvalifikovanú účasť  (aspoň 10%) na základnom imaní :  HBP, a.s. vlastní HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, a.s.  Kvalifikovaná účasť   HBP, a.s. v iných spoločnostiach: 
Priamos, a.s. Prievidza, IČO:00 695 017, 100% vlastníctva; 100% hlas.práv/  HBP Security, s.r.o. Cigeľ, Sebedražie, 36 303 275, 100;100/  SINA, s.r.o. Demänovská Dolina, 36 391 
263, 100;100/ Handlovská energetika, s.r.o. Handlová, 36 314 439, 98;98/  EVOTS, s.r.o. Prievidza, 36 709 638, 92;92/  Palivá a stavebniny, a.s. Košice, 36 187 224,  47,5; 47,5/  
PTH, a.s. Prievidza, 36 325 961, 49;49.  Výkon hlasovacích práv v stanovách spoločností nie je obmedzený, hlasovanie sa uskutočňuje podľa % hlasovacích práv v zmysle stanov a 
obchodného zákonníka. 

Pri vymenite ľných dlhopisoch, 
postup pri ich výmene za akcie

Sídlo

c) kvalifikovanej ú časti na základnom imaní pod ľa osobitného predpisu, 28aa)
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

Neexistujú obmedzenia hlasovacích práv.
e) obmedzeniach hlasovacích práv

Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv.

f) dohodách medzi majite ľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môž u vies ť k obmedzeniam prevodite ľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích 
práv

Majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly. 



i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvno u stranou a ktoré nadobúdajú ú činnos ť, menia sa alebo ktorých platnos ť sa skon čí v dôsledku zmeny jej 
kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s  ponukou na prevzatie, a o jej ú činkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie  vážne poškodilo; táto výnimka 
sa neuplatní, ak je povinná zverejni ť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovenýc h osobitnými predpismi

j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých z áklade sa im má poskytnú ť náhrada, ak sa ich funkcia alebo 
pracovný pomer skon čí vzdaním sa funkcie, výpove ďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpove ďou zo strany zamestnávate ľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich 
funkcia alebo pracovný pomer skon čí v dôsledku ponuky na prevzatie

Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd opísaných v tomto bode.

Spoločnosť neuzatvorila dohody s vyššie uvedeným obsahom.

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnú ť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov
Členov predstavenstva a predsedu predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päťročné a opakované zvolenie do funkcie je 
možné.  Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva. Na vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho  orgánu a zmenu stanov je 
potrebných 2/3 hlasov prítomných akcionárov. Stanovy a.s. sú schválené v súlade s obchodným zákonníkom a neupravujú ich žiadne osobitné pravidlá.

Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené obchodným zákonníkom a stanovami. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení akcií 
nemá.



V Prievidzi, 25.04.2016

Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., v.r. 
predseda  predstavenstva                                                      

Ing.Daniel Rexa, v.r.    
člen predstavenstva

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje 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 a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a 
postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

Vyhlásenie vedenia spoločnosti je uvedené v samostatnej prílohe P12.                                                                                                                                                                              





k    

Účtovná závierka Účtovná závierka

X  – riadna X  – zostavená

 – mimoriadna  – schválená

*) vyznačuje sa krížikom X

Základné údaje k ú čtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
( INDIVIDUÁLNA )

(v  celých eurách)31.12.2015

971 01 Prievidza

Číslo telefónu: Číslo faxu:Smerové číslo telefónu:

Ing. Daniel Rexa

e-mail: 

Ing. Tatiana Mellová

VZ

 Zostavená d ňa:

+421906771111   

4 2 2016

robertasova@hbp.sk

Dr.h.c.Ing.Peter Čičmanec, 
PhD.

Zástupca štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky alebo 
fyzickej osoby, ktorá je 
účtovnou jednotkou:

Osoba  zodpovedná za 
zostavenie účtovnej závierky:

Osoba zodpovedná za 
vedenie účtovníctva:

  

 Schválená d ňa:

PSČ

IČO:

Sídlo ú čtovnej jednotky ,  ulica a číslo

36 005 622

Obchodné meno  (  názov účtovnej jednotky)

Názov obce

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP,  a.s.

Matice slovenskej č. 10



MAJETOK 
Neobežný majetok 
Pozemky, budovy, zariadenia 3 56 356 493    64 306 028    

Nehmotný dlhodobý majetok 4 88 835           87 118           

Ostatný finančný majetok 5 7 266 889      10 715 110    

Investície do nehnuteľností 6 6 109 423      5 492 712      

Investície do dcérskych spoločností 7 1 452 435      1 022 435      

Investície do pridružených spoločností 8 6 216 919      6 216 919      

Neobežný majetok spolu 77 490 994 87 840 322

Obežný majetok
Zásoby 9 1 776 820 7 140 668

Obchodné a ostatné pohľadávky 10 19 561 960 18 491 266

Ostatný finančný majetok 11 22 965 390 1 482 561

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 6 962 152 7 279 977

Neobežný majetok držaný na predaj 12 1 692 56 232

Obežný majetok spolu 51 268 014 34 450 704

Majetok spolu 128 759 008 122 291 026

VLASTNÉ  IMANIE A ZÁVÄZKY 
Vlastné imanie 
Základné imanie 13 99 651 880 99 651 880

Kapitálové rezervy 14 6 461 285 6 364 849

Nerozdelené zisky (straty) 15 (28 367 182)   (28 664 284)   

Vlastné imanie spolu 77 745 983 77 352 445

Neobežné záväzky 
Bankové úvery 16 7 344 314 3 948 000

Zamestnanecké požitky 17 3 436 865 3 954 738

Záväzky z finančného leasingu 18 44 643 0

Rezerva na rekultivácie nehnuteľností 19 10 307 385 9 657 420

Obchodné a ostatné dlhodobé záväzky 20 4 893 599 5 914 420

Neobežné záväzky spolu 26 026 806 23 474 578

Obežné záväzky 
Obchodné a ostatné záväzky 20 16 939 401 15 115 335

Daň z príjmov 67 640 2 880

Zamestnanecké požitky 17 1 212 186 493 788

Záväzky z finančného leasingu 18 23 386 0

Bankové úvery a kontokorentné účty 16 6 743 606 5 852 000
Obežné záväzky spolu 24 986 219 21 464 003
Záväzky spolu 51 013 025 44 938 581
Vlastné imanie a záväzky spolu 128 759 008 122 291 026

Súvaha (v  EUR)

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2014 - 31.12.2014

Bod 
pozn
ámo

k

Názov položky

Názov ú čtovnej jednotky: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP,  a.s.

IČO: 36 005 622

1.1.2015 - 31.12.2015

Predchádzajúce 
účtovné obdobie

Za obdobie od do:

Vykazované  
obdobie





Výnosy 21 120 455 461   119 067 196   112 933 200   

Ostatné prevádzkové výnosy 22 2 343 673       1 285 382       1 570 900       

Zmeny stavu zásob a aktivované vlastné výkony 23 (2 356 228)     4 436 174       4 432 500       

Spotreba surovín, materiálu a služieb (51 426 531)   (55 305 559)   (52 992 500)   

Náklady na zamestnanecké požitky (54 779 241)   (55 481 246)   (56 256 800)   

Odpisy  (13 015 658)   (10 127 768)   (6 893 600)     

Zmena poklesu hodnoty neobežného majetku 24 1 687 262       381 089          0                     

Ostatné prevádzkové náklady 25 (1 704 276)     (2 674 624)     (2 695 700)     

Prevádzkový zisk/(strata) 1 204 462       1 580 644       98 000            

Finančné výnosy 788 098          540 495          858 400          

Finančné náklady (1 530 582)     (1 153 173)     (956 400)        

Finančné výnosy/(náklady) netto 26 (742 484)        (612 678)        (98 000)          

Zisk pred zdanením 461 978          967 966          0                     
Daň z príjmov 27 (68 440)          (3 600)            0                     

Zisk za obdobie 393 538          964 366          0                     

Celkový komplexný výsledok za obdobie 393 538          964 366          0                     

Zisk na akciu

Základný 0,131 0,321

Redukovaný 0,131 0,321

36 005 622

Názov položky
Bod 

pozná
mok

Výkaz ziskov a strát (v  EUR)

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2014 - 31.12.2014
Názov ú čtovnej jednotky: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a .s.

Za obdobie od do: 1.1.2015 - 31.12.2015

IČO:

Vykazované  
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Bezprostredne 
nasledujúce ú čtovné 

obdobie 
(predpoklad)















Zostatok k 1. januáru  2014 99 651 880 6 119 859 (29 383 660)  76 388 079

Zmeny vo vlastnom imaní
Ostatné 0 0 0                    0                  

Čistý zisk vykázaný priamo vo vlastnom imaní 0 0 0                    0                  

Zisk za obdobie 0 0 964 366 964 366

Celkom zisky a straty vykázané za obdobie 0 0 964 366 964 366

Doplnenie rezervného fondu 0 244 990 (244 990)       0

Zostatok k 31. decembru 2014 99 651 880 6 364 849 (28 664 284)  77 352 445

Zmeny vo vlastnom imaní
Ostatné 0 0 0                    0                  

Čistý zisk vykázaný priamo vo vlastnom imaní 0 0 0                    0                  

Zisk za obdobie 0 0 393 538 393 538

Celkom zisky a straty vykázané za obdobie 0 0 393 538 393 538

Doplnenie rezervného fondu 0 96 436 (96 436)         0

Zostatok k 31. decembru 2015 99 651 880 6 461 285 (28 367 182)  77 745 983

1.1.2015 - 31.12.2015
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a .s.

36 005 622

Výkaz zmien vo vlastnom imaní (v  EUR)

IČO:

Názov položky

Zostavená za obdobie:

Názov ú čtovnej jednotky:

Nerozdelený 
zisk

Vlastné 
imanie spolu

Základné 
imanie

Kapitálové 
rezervy







Peňažné toky z bežných činností
Čistý zisk 15 393 538                964 366                
Úpravy o :
Daň z príjmov 27 68 440                  3 600                    
Odpisy 13 015 658           10 127 768           
Aktivácia novozisteného majetku 71 680                  17 325                  
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv 105 278                86 594                  
Zvýšenie/(zníženie) stavu opravných položiek 0                           33 211                  
Zvýšenie/(zníženie) stavu z poklesu hodnoty 24 (1 687 262)            (381 089)               
Odpis pohľadávky 660                       4 946                    
Kurzové straty, zisky 2 413                    1 751                    
Výnosové úroky (4 272)                   (99 767)                 
Nákladové úroky 1 298 993             730 312                
Zisk, strata z predaja zariadenia 40 393                  1 105 384             
Ostatné položky nepeňažného charakteru 1 040                    1 150                    
Čisté pe ňažné prostriedky z prevádzkových činností 
pred zmenami v pracovnom kapitáli
Zvýšenie/(zníženie) obchodných a ostatných pohľadávok (1 086 054)            738 673                
Zvýšenie/(zníženie) zásob 5 363 848             203 839                
Zvýšenie/(zníženie) obchodných a ostatných záväzkov 803 245                (1 560 809)            
Zvýšenie/(zníženie) zamestnaneckých požitkov 200 525                266 560                
Zvýšenie/(zníženie) ostatného obežného finančného majetku (21 482 829)          (195 102)               
Zvýšenie/(zníženie) pohľadávok vykázaných v neobežnom majetku (87 410)                 (1 089 925)            
Peňažné prostriedky z prevádzkových činností (2 982 116)            10 958 787           
Úroky zaplatené (380 198)               (189 125)               
Úroky prijaté 4 272                    3 780                    
Daň z príjmu zaplatená (3 680)                   (720)                      
Čisté peňažné prostriedky použité v prevádzkových činnostiach (3 361 722)            10 772 722           
Peňažné toky z investi čných činností
Výdaj za nákup pozemkov, budov a zariadení a nehmotného majetku (4 048 287)            (5 196 238)            
Výdaj na nákup finančných investícií 430 000                (6 200 428)            
Výnosy z predaja pozemkov, budov a zariadení 359 803                2 113 983             
Príjmy zo splátok dlhodobých pôžičiek 0                           108 500                
Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky 2 066 200             (6 150 000)            
Čisté peňažné prostriedky použité v investičných činnostiach (1 192 284)            (15 324 183)          
Peňažné toky z finan čných činností
Príjmy z bankových úverov a kontokorentných účtov 6 077 920             5 000 000             
Výdavky na splácanie úverov (1 790 000)            (685 547)               
Splátky záväzkov z finančného leasingu (52 246)                 (360 642)               
Čisté peňažné prostriedky použité vo finančných činnostiach 4 235 674             3 953 811             

Čisté zvýšenie pe ňažných prostriedkov a pe ňažných ekvivalentov (318 332)               (597 650)               

Peňažné prostriedky a pe ňažné ekvivalenty na za čiatku obdobia 7 279 977             7 877 023             
Dopady kurzových zmien 507                       604                       
Peňažné prostriedky a pe ňažné ekvivalenty na konci obdobia 6 962 152             7 279 977             

Bod 
pozná
mok

Výkaz peňažných tokov (v  EUR)

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2014 - 31.12.2014
Názov ú čtovnej jednotky: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP,  a.s.

Za obdobie od do: 1.1.2015 - 31.12.2015

IČO: 36 005 622

Názov položky Vykazované  obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce ú čtovné 
obdobie





Pozn.
MAJETOK 
Pozemky, budovy, zariadenia 3 69 701 824      71 705 363      79 643 211      
Nehmotný dlhodobý majetok 4 1 286 634        96 112             116 767           
Ostatný finančný majetok 5 6 499 147        10 716 714      3 546 310        
Investície do nehnuteľností 6 6 109 423        5 492 712        7 204 032        
Emisné kvóty 7 499 498           510 904           256 558           
Investície do pridružených spoločností 8 6 557 503        6 373 841        81 572             
Odložená daňová pohľadávka 27 266 786           0                      0                      
Neobežný majetok spolu 90 920 815      94 895 646      90 848 450      

Obežný majetok
Zásoby 9 2 467 380        7 766 419        7 869 030        
Obchodné a ostatné pohľadávky 10 18 502 652      17 319 671      17 973 761      
Ostatný finančný majetok 11 16 181 688      1 183 807        829 718           
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 7 580 734        7 660 279        9 108 090        
Neobežný majetok držaný na predaj 12 1 692               56 232             94 505             
Obežný majetok spolu 44 734 146      33 986 408      35 875 104      
Majetok spolu 135 654 961    128 882 054    126 723 554    

VLASTNÉ  IMANIE A ZÁVÄZKY 
Vlastné imanie 
Základné imanie 13 99 651 880      99 651 880      99 651 880      
Kapitálové rezervy 14 6 471 736        6 374 781        6 123 813        
Nerozdelené zisky (straty) 15 (27 248 306)     (27 225 384)     (27 626 142)     

78 875 310      78 801 277      78 149 551      
Menšinové podiely 18 321             28 439             39 155             
Vlastné imanie spolu 78 893 631      78 829 716      78 188 706      

Neobežné záväzky 
Bankové úvery 16 9 991 571        7 240 672        4 148 488        
Zamestnanecké požitky 17 3 455 974        3 966 901        4 018 474        
Záväzky z finančného leasingu 18 53 428             533                  6 480               
Rezerva na rekultivácie nehnuteľností 19 10 307 385      9 657 420        9 317 419        
Odložený daňový záväzok 27 19 842             40 821             149 024           
Obchodné a ostatné dlhodobé záväzky 20 4 949 897        5 920 769        6 887 706        
Neobežné záväzky spolu 28 778 097      26 827 116      24 527 591      

Obežné záväzky 
Obchodné a ostatné záväzky 20 18 141 847      16 097 299      17 360 940      
Daň z príjmov 27 129 006           10 560             5 791               
Zamestnanecké požitky 17 1 212 186        493 788           173 891           
Záväzky z finančného leasingu 18 28 623             5 946               305 582           
Bankové úvery a kontokorentné účty 16 8 471 176        6 617 416        6 160 963        
Rezervy 19 395                  213                  90                    
Obežné záväzky spolu 27 983 233      23 225 222      24 007 257      
Záväzky spolu 56 761 330      50 052 338      48 534 848      
Vlastné imanie a záväzky spolu 135 654 961    128 882 054    126 723 554    

Predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce
účtovné obdobie

POLOŽKA
Bežné účtovné 

obdobie

Konsolidovaná súvaha (v EUR)

Bod 
poznámok

IČO:
Za obdobie od do:

Názov ú čtovnej jednotky: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. 
36 005 622
1.1.2015 - 31.12.2015

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2014  - 31.12.2014







bežné účtovné obdobie
bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie

Výnosy 21 122 599 416              120 612 598              

Ostatné prevádzkové výnosy 22 2 406 662                  1 349 782                  
Zmeny stavu zásob a aktivované vlastné výkony 23 (2 311 399)                 4 608 727                  
Spotreba surovín, materiálu a služieb (50 818 496)               (55 066 576)               
Náklady na zamestnanecké požitky (57 295 574)               (57 471 339)               
Odpisy  (13 774 449)               (10 863 921)               
Zmena poklesu hodnoty neobežného majetku 24 1 687 262                  381 089                     
Ostatné prevádzkové náklady 25 (1 714 645)                 (2 734 846)                 
Prevádzkový zisk/(strata) 778 777                     815 514                     
Finančné výnosy 772 630                     737 337                     
Finančné náklady (1 647 931)                 (1 282 783)                 
Finančné výnosy/(náklady) netto 26 875 301                     (545 446)                    
Podiel na zisku pridružených spoločností 183 662                     94 266                       
Zisk pred zdanením 87 138                       364 334                     
Daň z príjmov 27 (11 499)                      94 576                       
Zisk za obdobie 75 639                       458 910                     

Celkový komplexný výsledok za obdobie 75 639                       458 910                     

v tom:
Menšinové podiely (9 930)                        (10 447)                      
Zisk vzťahujúci sa na materskú spoločnosť 85 569                       469 357                     

75 639                       458 910                     

Zisk na akciu

Základný 0,028 0,156
Redukovaný 0,028 0,156

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2014  - 31.12.2014

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát  (v EUR)

IČO: 36 005 622
Za obdobie od do: 1.1.2015 - 31.12.2015

Názov ú čtovnej jednotky: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. 

Bod 
poznámok

Skutočnosť v účtovnom období

POLOŽKA





Týkajúce sa spolo čníkov materskej spolo čnosti
Zostatok k 1. januáru  2014

Konsolidácia pedaja podielu AGRO GTV, s.r.o. 0                    (531)               506 307         505 776         0                    505 776
Konsolidácia odpisu podielu Carbonium a.s. 0                    0                    13 278           13 278           0                    13 278
Ostatné 0                    0                    897                897                0                    
Čistý zisk vykázaný priamo vo vlastnom imaní
Zisk za obdobie
Celkom zisky a straty vykázané za obdobie 0                    (531)               989 839         989 308         (10 447)          978 861         
Doplnenie rezervného fondu 0                    251 499         (251 499)        0                    0                    0                    
Vyplatenie podielu na zisku 0                    0                    (300 000)        (300 000)        0                    (300 000)        
Vyplatenie odmien zo zisku 0                    0                    (37 582)          (37 582)          (269)               (37 851)          
Zostatok k 31. decembru 2014 99 651 880    6 374 781      (27 225 384)   78 801 277    28 439           78 829 716    
Zmeny vo vlastnom imaní
Ostatné 0                    0                    0                    0                    0                    0                    
Čistý zisk vykázaný priamo vo vlastnom imaní 0                    0                    0                    0                    0                    0                    
Zisk za obdobie 0                    0                    85 569           85 569           (9 930)            75 639           
Celkom zisky a straty vykázané za obdobie 0                    0                    85 569           85 569           (9 930)            75 639           
Doplnenie rezervného fondu 0                    96 955           (96 955)          0                    0                    0                    
Vyplatenie odmien zo zisku 0                    0                    (11 536)          (11 536)          (188)               (11 724)          
Zostatok k 31. decembru 2015 99 651 880    6 471 736      (27 248 306)   78 875 310    18 321           78 893 631    

Zmeny vo vlastnom imaní

Výkaz zmien vo vlastnom imaní (v  EUR)

Zostavená za obdobie: 1.1.2015 - 31.12.2015
Názov účtovnej jednotky: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. 
IČO: 36 005 622

Názov položky
Základné 
imanie

6 123 813      (27 626 142)   

Kapitálové 
rezervy

99 651 880    78 149 551    39 155           78 188 706    

Nerozdelený 
zisk

Spolu
Menšinové 
podiely

Vlastné 
imanie 
celkom

519 951         519 951         
897                

0                    
0                    439 357         0                    469 357         
0                    (531)               520 482         

(10 447)          458 910         



Peňažné toky z bežných činností
Čistý zisk 15 75 639                  458 910                 
Úpravy o :
Daň z príjmov 27 11 499                  (94 576)                  
Odpisy 13 774 449           (10 863 921)           
Zostatková hodnota dlhodobého majetku účtovaná pri vyradení do nákladov 60 848                  1 761                     
Aktivácia novozisteného majetku 71 680                  17 325                   
Zvýšenie/(zníženie) stavu rezerv 105 278                86 594                   
Zvýšenie/(zníženie) stavu opravných položiek 0                           33 211                   
Zvýšenie/(zníženie) stavu z poklesu hodnoty 24 (1 687 262)            (381 089)                
Odpis pohľadávky 660                       4 946                     
Kurzové straty, zisky 2 433                    1 751                     
Výnosové úroky (12 318)                 (100 094)                
Nákladové úroky 1 537 062             866 804                 
Zisk, strata z predaja zariadenia 30 110                  1 105 509              
Podiel na zisku pridružených spoločností (183 662)               (94 266)                  
Ostatné položky nepeňažného charakteru 17 597                  (60 330)                  
Čisté pe ňažné prostriedky z prevádzkových činností 
pred zmenami v pracovnom kapitáli
Zvýšenie/(zníženie) obchodných a ostatných pohľadávok (1 182 981)            583 853                 
Zvýšenie/(zníženie) zásob 5 299 039             94 477                   
Zvýšenie/(zníženie) obchodných a ostatných záväzkov 1 073 676             (1 363 324)             
Zvýšenie/(zníženie) zamestnaneckých požitkov 207 471                268 324                 
Zvýšenie/(zníženie) ostatného obežného finančného majetku (14 986 475)          (1 503 258)             
Zvýšenie/(zníženie) pohľadávok vykázaných v neobežnom majetku 87 500                  (195 102)                
Peňažné prostriedky z prevádzkových činností 4 302 243             10 595 347            
Úroky zaplatené (470 614)               (190 427)                
Úroky prijaté 12 318                  4 107                     
Daň z príjmu (62 361)                 (35 155)                  
Čisté peňažné prostriedky použité v prevádzkových činnostiach 3 781 586             10 373 872            
Peňažné toky z investi čných činností
Výdaj za nákup pozemkov, budov a zariadení a nehmotného majetku (4 536 977)            (6 234 706)             
Výnosy z predaja pozemkov, budov a zariadení 373 636                2 113 983              
Výdavky na obstaranie cenných papierov (4 010 190)            (6 200 428)             
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov 0                           2 500                     
Príjmy zo splátok dlhodobých pôžičiek 0                           108 500                 
Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky 0                           (6 150 000)             
Čisté peňažné prostriedky použité v investičných činnostiach (8 173 531)            (16 360 151)           
Peňažné toky z finan čných činností
Príjmy z bankových úverov a kontokorentných účtov 6 960 074             6 509 600              
Výdavky na splácanie úverov (2 355 415)            (1 160 963)             
Splátky záväzkov z finančného leasingu (52 246)                 (353 860)                
Výdavky na zaplatené úroky (127 634)               (124 758)                
Výdavky na vyplatené podiely na zisku (6 724)                   (332 583)                
Ostatné výdavky z finančných činností, netto (106 142)               0                            
Čisté peňažné prostriedky použité vo finančných činnostiach 4 311 913             4 537 864              
Čisté zvýšenie pe ňažných prostriedkov a pe ňažných ekvivalentov (80 032)                 (1 448 415)             
Peňažné prostriedky a pe ňažné ekvivalenty na za čiatku obdobia 7 660 279             9 108 090              
Dopady kurzových zmien 487                       604                        
Peňažné prostriedky a pe ňažné ekvivalenty na konci obdobia 7 580 734             7 660 279              

Za obdobie od do:

IČO:

1.1.2015 - 31.12.2015
Výkaz peňažných tokov (v EUR)

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do: 1.1.2014 - 31.12.2014

Vykazované  obdobie

Názov ú čtovnej jednotky: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. 

Bezprostredne 
predchádzajúce ú čtovné 

obdobie

36 005 622

Bod 
poznámok

Názov položky





Typ formálnej kontroly

Informačná povinnosť za rok
IČO
Obchodné meno
Zverejnenie ročnej správy, 
Údaj o audite
Údaj o konsolid. účt. závierke
Údaj o dlhopisoch
Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta



Výsledok formálnej kontroly

Test vyhovel formálnej kontrole
Test vyhovel formálnej kontrole
Test vyhovel formálnej kontrole
Test vyhovel formálnej kontrole
Test vyhovel formálnej kontrole
Test vyhovel formálnej kontrole
Test vyhovel formálnej kontrole
Test vyhovel formálnej kontrole

Kontrolný list 


