
 

 
Doplnenie polročnej finančnej správy 2016 
 
Doplnenie zákonných náležitostí do polročnej finančnej  
správy spoločnosti JOJ Media House, a.s. a jej dcérskych 
spoločností od 1.januára 2016 do 30. júna 2016.
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Na základe žiadosti č. 100-000-013-211 Národnej banky Slovenska zo dňa 20.12.2016 dopĺňame 
nasledovné údaje do Polročnej finančnej správy spoločnosti JOJ Media House a.s. za obdobie od 1. 
januára 2016 do 30. júna 2016:  

1. detailný opis dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, 
opis ich dopadu na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík 
a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia v zmysle ustanovenia § 35 ods. 9 zákona č. 
429/2002 Z.z.,  

1. januára 2016 sa zlúčila spoločnosti HARAD, a.s. spolu so svojou dcérskou spoločnosťou Radio Services 
s.r.o.. Nástupníckou organizáciou sa stala spoločnosť HARAD, a.s., ktorá od 01. januára 2016 zmenila svoj 
názov na Radio Services, a.s.. 

21. januára 2016 spoločnosť JOJ Media House, a. s. odkúpila 49% podiel v spoločnosti eFabrica, a.s..  

1. februára 2016 kúpila spoločnosť BigBoard Praha, a.s. 50% podiel v spoločnosti D & C Agency, s.r.o., 
ktorá vlastní 48% podiel v spoločnosti Erflex a.s.. 

7. apríla 2016 spoločnosť JOJ Media House, a. s. kúpila nasledovné podiely v chorvátskych spoločnostiach: 
NOVI LIST d.d. (80%), GLAS ISTRE NOVINE d.o.o. (59%), ZADARSKI LIST d.o.o (100%). 

2. júna 2016 kúpila spoločnosť JOJ Media House, a. s. 100% podiel v spoločnosti Magical Roof s.r.o.. 

16. júna 2016 spoločnosť BigBoard Praha, a.s. odkúpila 20% podiel v spoločnosti Qeep, a.s.. 

Tieto udalosti nemali výraznejší dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre. Na 
zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia neočakávame iné riziká, ako sú opísané v časti "Rizikové 
faktory a manažment rizík" Polročnej finančnej správy 2016 spoločnosti JOJ Media House, a.s.. 

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

a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré 
podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosti emitenta v tomto období v zmysle ustanovenia 
§ 35 ods. 9 písm. a) zákona č. 431/2002 Z.z.  

b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli 
mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov 
aktuálneho účtovného obdobia v zmysle ustanovenia § 35 ods. 9 písm. b) zákona č. 429/2002 Z.z.  

Spoločnosť JOJ Media House, a.s. nie je emitentom akcií a ani v sledovanom období, t.j. počas prvých 
šiestich mesiacov roka 2016 nerealizovala emisiu akcií. Z tohto dôvodu nepokladáme tento bod pre 
spoločnosť za relevantný.   
Spoločnosť neeviduje významné obchody so spriaznenými osobami, ktoré by podstatne ovplyvnili 
finančné postavenie alebo činnosť spoločnosti.  
V poslednej ročnej finančnej správe, t.j. za rok 2015 neboli taktiež zrealizované žiadne významné obchody 
so spriaznenými osobami, t.j. nedošlo k žiadnym zmenám, ktoré by mali podstatný vplyv na finančné 
postavenie alebo činnosť spoločnosti JOJ Media House, a.s.  počas prvých šiestich mesiacov roka 2016.  
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3. v dokumente Vašej spoločnosti „Polročná finančná správa 2016“ v časti „Príloha č. 1 – Priebežná 
konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich 30. júna 2016“,  na strane 24 v časti 
„Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku za 6 mesiacov končiacich 
sa 30. júna 2016“ na riadku „Náklady súvisiace s výrobou televíznych a rozhlasových programov“ je 
k 30.6.2015 uvedená hodnota vo výške – 9.353,- tis. EUR, čo nekorešponduje s údajom uvedeným 
v dokumente Vašej spoločnosti „Polročná finančná správa 2015“ v časti „Príloha č. 1 -  Priebežná 
konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich 30. júna 2015“,  kde na strane 22 v časti 
„Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku za 6 mesiacov končiacich 
sa 30. júna 2015“, na riadku „Náklady súvisiace s výrobou televíznych a rozhlasových programov“ je 
k 30.6.2015 uvedená hodnota vo výške – 9.384,- tis. EUR.      

4. v dokumente Vašej spoločnosti „Polročná finančná správa 2016“ v časti „Príloha č. 1 – Priebežná 
konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich 30. júna 2016“,  na strane 24 v časti 
„Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku za 6 mesiacov končiacich 
sa 30. júna 2016“ na riadku „Ostatné prevádzkové náklady“ je k 30.6.2015 uvedená hodnota vo výške – 
22.180,- tis. EUR, čo nekorešponduje s údajom uvedeným v dokumente Vašej spoločnosti „Polročná 
finančná správa 2015“ v časti „Príloha č. 1 -  Priebežná konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov 
končiacich 30. júna 2015“,  kde na strane 22 v časti „Konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatných 
súčastí komplexného výsledku za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2015“, na riadku „Ostatné 
prevádzkové náklady“ je k 30.6.2015 uvedená hodnota vo výške – 22.149,- tis. EUR.      

Bod 3-4: 
Rozdiely vo výške +/- 31 tis. EUR sa týkajú nákladov za prenájom reklamného času. V Polročnej správe 
2015 boli náklady prezentované na riadku Náklady súvisiace s výrobou televíznych a rozhlasových 
programov. V Polročnej správe 2016 boli náklady presunuté na riadok Ostatné prevádzkové náklady 
z dôvodu výstižnejšej prezentácie druhového a vecného zachytenia nákladov. Daná zmena bola 
odsúhlasená aj skupinovým audítorom. 

5. v dokumente Vašej spoločnosti „Polročná finančná správa 2016“ v časti „Príloha č. 1 – Priebežná 
konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich 30. júna 2016“,  na strane 29 v časti 
„Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2016“ na riadku „Výdavky 
na poskytnuté pôžičky“ je k 30.6.2015 uvedená hodnota vo výške – 805,- tis. EUR, čo nekorešponduje 
s údajom uvedeným v dokumente Vašej spoločnosti „Polročná finančná správa 2015“ v časti „Príloha č. 
1 -  Priebežná konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich 30. júna 2015“,  kde na strane 
27 v časti „Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za 6 mesiacov končiacich sa 30.  júna 2015“, na riadku 
„Výdavky na poskytnuté pôžičky“ je k 30.6.2015 uvedená hodnota vo výške – 0,- tis. EUR. 

6. v dokumente Vašej spoločnosti „Polročná finančná správa 2016“ v časti „Príloha č. 1 – Priebežná 
konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich 30. júna 2016“,  na strane 29 v časti 
„Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2016“ na riadku „Čisté 
peňažné toky použité v investičnej činnosti“ je k 30.6.2015 uvedená súčtová hodnota vo výške – 4.244,- 
tis. EUR, čo nekorešponduje s údajom uvedeným v dokumente Vašej spoločnosti „Polročná finančná 
správa 2015“ v časti „Príloha č. 1 -  Priebežná konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich 
30. júna 2015“,  kde na strane 27 v časti „Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za 6 mesiacov 
končiacich sa 30.  júna 2015“, na riadku „Čisté peňažné toky použité v investičnej činnosti“ je 
k 30.6.2015 uvedená súčtová hodnota vo výške – 3.439,- tis. EUR. 

7. v dokumente Vašej spoločnosti „Polročná finančná správa 2016“ v časti „Príloha č. 1 – Priebežná 
konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich 30. júna 2016“,  na strane 30 v časti 



 
 

4 
 

„Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2016“ na riadku 
„Poskytnuté pôžičky“ je k 30.6.2015 uvedená hodnota vo výške – 0,- tis. EUR, čo nekorešponduje 
s údajom uvedeným v dokumente Vašej spoločnosti „Polročná finančná správa 2015“ v časti „Príloha č. 
1 -  Priebežná konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich 30. júna 2015“,  kde na strane 
28 v časti „Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za 6 mesiacov končiacich sa 30.  júna 2015“, na riadku 
„Poskytnuté pôžičky“ je k 30.6.2015 uvedená hodnota vo výške – 805,- tis. EUR. 

8. v dokumente Vašej spoločnosti „Polročná finančná správa 2016“ v časti „Príloha č. 1 – Priebežná 
konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich 30. júna 2016“,  na strane 30 v časti 
„Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za 6 mesiacov končiacich sa 30. júna 2016“ na riadku „Čisté 
peňažné toky použité vo finančnej činnosti“ je k 30.6.2015 uvedená súčtová hodnota vo výške – 13.758,- 
tis. EUR, čo nekorešponduje s údajom uvedeným v dokumente Vašej spoločnosti „Polročná finančná 
správa 2015“ v časti „Príloha č. 1 -  Priebežná konsolidovaná účtovná závierka za 6 mesiacov končiacich 
30. júna 2015“,  kde na strane 28 v časti „Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za 6 mesiacov 
končiacich sa 30.  júna 2015“, na riadku „Čisté peňažné toky použité vo finančnej činnosti“ je 
k 30.6.2015 uvedená súčtová hodnota vo výške – 14.563,- tis. EUR. 

Bod 5-8: 
Na základe upozornenia auditu a v súlade s IAS 7.16e bola k 31.12.2015 upravená prezentácia 
Poskytnutých pôžičiek z časti Finančná činnosť do časti Investičná činnosť v Konsolidovanom výkaze 
peňažných tokov. 
Riadok Poskytnuté pôžičky = -805 tis. EUR bol v Polročnej správe 2015 vykazovaný v rámci Peňažných 
tokov z finančnej činnosti. 
V Polročnej finančnej správe 2016 je riadok Poskytnuté pôžičky vykazovaný v rámci Peňažných tokov 
z investičnej činnosti a bolo zmenené aj porovnateľné obdobie 2015, preto nesedí presne na Polročnú 
finančnú správu 2015, tzn. riadok Poskytnuté pôžičky = -805 tis. EUR za porovnateľné obdobie 2015 bol 
v roku 2016 presunutý z časti Finančná činnosť do časti Investičná činnosť v Konsolidovanom výkaze 
peňažných tokov, čo ovplyvnilo aj súčtové hodnoty. 

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zmysle ustanovenia § 35 ods.7 písm. b) zákona č. 429/202 Z.z. vo 
vypracovanom výkaze „Prehľad o peňažných tokoch k 30.6.2016 Vašej spoločnosti je nesprávne 
uvedené porovnávacie obdobie k 31.12.2015, pričom správne má byť uvedené porovnateľné obdobie 
predchádzajúceho účtovného obdobia, t.j. porovnávacie obdobie k 30.06.2015. 

V dokumente „Polročná finančná správa 2016“ v časti „Príloha č. 2 – Priebežná individuálna účtovná 
závierka“, výkaz na str. 141 a na str. 142 „K. Prehľad peňažných tokov k 30. júnu 2016“  sa nahrádza 
novým výkazom (viď nižšie) s porovnateľným obdobím predchádzajúceho účtovného obdobia, t.j. údajov 
k 30.6.2015. 



 JOJ Media House, a.s.   

    

Poznámky Úč PODV 3 - 01                                                                                      IČO   4 5 9 2 0 2 0 6 

 

 
                                                                                DIČ 2 0 2 3 1 4 1 9 4 5 

 

 

 

 

K. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 30. JÚNU 2016 

30.6.2016 30.6.2015

EUR EUR

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky z prevádzky -1 755 959 -1 625 342

Zaplatené úroky -9 388 -121 330

Prijaté úroky 12 644 90 000

Zaplatená daň z príjmov 0 0

Vyplatené dividendy 0 0

Peňažné toky pred položkami výnimočného rozsahu alebo 

výskytu -1 752 703 -1 656 672

Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu 0 0

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 752 703 -1 656 672

Peňažné toky z investičnej činnosti

Nákup dlhodobého majetku 0 0

Príjmy z predaja dlhodobého majetku 0 0

Obstaranie dlhodobého finančného majetku -2 498 639 0

Poskytnuté pôžičky -3 905 513 -4 076 000

Príjmy z poskytnutých pôžičiek 1 010 000 235 000

Prijaté časti poskytnutých kapitálových vkladov 0 0

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -5 394 152 -3 841 000

Peňažné toky z finančnej činnosti

Príjmy z dlhodobých pôžičiek 0 0

Splátky dlhodobých pôžičiek 0 0

Príjmy z emisie dlhopisov 0 0

Splátky z emisie dlhopisov 0 0

Predaj (kúpa) vlastných dlhopisov 7 132 725 0

Čerpanie úverov 0 2 090 000

Splátky úverov -500 000 0

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti 6 632 725 2 090 000

(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov -514 130 -3 407 672

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka 2 714 514 3 452 325

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci 

roka 2 200 384 44 653
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Peňažné toky z prevádzky 

30.6.2016 30.6.2015

EUR EUR

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -994 476 -156 443

Daň z príjmov splatná 2 882 0

Daň z príjmov odložená 8 124 0

Úrokové náklady 2 689 078 2 993 492

Úrokové výnosy -2 293 479 -3 060 981

Úpravy o nepeňažné operácie:

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 125 226

Rezervy -21 637 -28 600

Strata (zisk) z predaja dlhodobého finančného majetku 0 0

Výnos z postúpených pohľadávok 0 0

Iné nepeňažné operácie 0 0

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu -609 382 -252 306

Zmena pracovného kapitálu:

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných 

pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív) 1 576 -1 002 111

(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia 

pasív)
-1 148 153 -370 925

Peňažné toky z prevádzky -1 755 959 -1 625 342

 
 

Peňažné prostriedky 

 

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky 

na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na 

ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.  

 

Ekvivalenty peňažnej hotovosti 

 

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu 

sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo 

dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené 

najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané 

účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

 

 


