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V spoločnosti BTS navyšovali akcionári imanie

Dôvodom navýšenia základného imania 
v BTS bol strategický zámer vstupu 
na zahraničné trhy, najmä trh Českej 
republiky. Zámerom akcionárov s do-
pravcom Lokorail začleneným pod BTS 

je využívanie synergií tak, ako sa to už 
osvedčilo u dopravcu Inter Cargo, ktorý 
je aktívny na poľskom trhu. To znamená 
využívanie jedného hnacieho koľajového 
vozidla na čo najdlhšom úseku s tým, 
aby sa zákazníkom poskytovali kvalitné 
služby za konkurencieschopné ceny. 
BTS po navýšení základného imania 
má v portfóliu celkovo 37 hnacích 
koľajových vozidiel (HKV) v nasledovnej 
štruktúre: 22 HKV radu 183, 6 kusov 
radu 240, dva kusy (4 sekcie) HKV 131, 
ďalej 5 HKV radu 770 a dva radu 771.
– Väčšina rušňov 183, ktoré sú nosným 
radom, je po modernizáciách. Tie 
prebiehali počas hlavných opráv, – 
uviedol riaditeľ pre predaj a marketing 
spoločnosti BUDAMAR Ľubomír Loy. 
V roku 2017 zmodernizovala BTS osem 
rušňov radu 183, v roku 2018 tri a v 
minulom roku dva. V roku 2019 prešlo 
hlavnou opravou aj jedno HKV striedavej 
elektrickej trakcie radu 240.

Aby sme boli presní, BTS aj napriek 
tomu, že je dopravcom, aktívne nevyko-
náva dopravné služby, tzn. nedosahuje 
v doprave výkony. Dopravcom je už 
zmienená firma Inter Cargo, ktorá 
je dcérou BUDAMARU a BTS. – Naša 
dcérska spoločnosť Inter Cargo zrea-
lizovala v priebehu posledných rokov 
v Poľsku významné výkony so stúpajú-
cou tendenciou, – informuje Ľ. Loy. Pre 
porovnanie Inter Cargo prepravila v roku 
2016 spolu 1,400 milióna ton, o rok 
na to už 1,873 milióna ton a v nasledu-
júcom roku 2018 to bolo 2,138 milióna 
ton. V minulom roku prepravný objem 
Inter Carga stúpol o ďalších necelých 
176 tisíc ton na 2,314 milióna ton.
Ešte doplňme, že BTS sa sústreďuje 
na prekládku hromadných substrátov 
– hlavne železnej rudy v prekládkovej 
stanici Čierna nad Tisou, kde vybudovala 
dva moderné prekládkové komplexy 
a prevádzkuje rozmrazovacie haly 
na prekládku rúd v zimnom období. 
Objemy prekládky BTS sa pohybovali 
od 4,697 milióna ton v roku 2017, cez 
3,656 milióna ton v roku 2018, keď bol 
z dôvodu generálnej opravy a nehody 
odstavený Prekládkový komplex Západ. 
V minulom roku aj pod vplyvom recesie 
v hutníctve dosiahla prekládka objem 
4,377 milióna ton. 

(lj)

Spoločnosť BTS má vo svojom parku 22 
hnacích vozidiel radu 183. V závere roka jej 
pribudli dva rušne – dvojičky radu 131. 

V závere minulého roka došlo k navýšeniu základného imania 
v spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., (BTS) na sumu 
16 305 547,90 eur. Majetkom prispeli obaja akcionári, a to nasledovne: 
BUDAMAR LOGISTICS, a. s., nepeňažným vkladom akcií LOKORAIL, a. s., 
vo výške 5 172 226 EUR a peňažným vkladom vo výške 2 600 EUR. 
ZSSK CARGO nepeňažným vkladom vo výške 3 449 884 EUR, ktorého 
predmetom sú štyri lokomotívy radu 131. Akcionárske podiely ostali 
nezmenené. To znamená, že BUDAMAR má v BTS naďalej 60-percentný 
podiel a zvyšných 40 percent drží štátna ZSSK CARGO.

Akciový príspevkový fond dosiahol do-
konca historicky najvyšší výnos od svojho 
vzniku a pripísal zhodnotenie na úrovni 
viac ako 13,1%. Ani sporitelia v najväč-
šom príspevkovom fonde s vyváženou 
investičnou stratégiou určite nebudú 
sklamaní. Ich úspory za rok 2019 vzrástli 
o 7,45% , čo je najvyšší pripísaný výnos 
za posledných sedem rokov. Stabilita, 
d. d. s., a. s., aj vďaka týmto výsledkom 
potvrdila svoje prvenstvo na trhu 
doplnkových dôchodkových spoločností, 
kde v konkurencii najväčších príspevko-
vých fondov s porovnateľnou investičnou 
stratégiou dosahuje dlhodobo najvyššie 
priemerné zhodnotenie od svojho vzniku. 
Samostatnú, ale mimoriadne dôležitú 
skupinu jej klientov predstavujú poberate-

lia dávok. Potešujúci je fakt, že práve vý-
platný fond, ktorý je v rámci doplnkového 
dôchodkového sporenia bezkonkurenčne 
najúspešnejší na trhu, opäť priniesol 
klientom benefit v podobe zhodnotenia 
na úrovni viac ako 3,2%, čo sa pozitívne 
prejaví na výške ešte nedovyplácaných 
dôchodkových dávok (konkurenčné 
výplatné fondy dosiahli zhodnotenie 
na úrovni 0,2-1,5%).
Ako sa tieto výsledky premietnu do 
konkrétnych účtov, si môžu klienti overiť 
už čoskoro na výpise z osobného účtu 
účastníka alebo poberateľa dávok. 
Tu treba pripomenúť, že ročné výpisy 
sa už nezasielajú automaticky v písomnej 
forme. Každý účastník si svoj výpis 
nájde na portáli, ktorý je umiestnený 

na internetovej stránke spoločnosti 
www.stabilita.sk. 
Pre prístup na portál si klient potrebuje 
aktivovať heslo, zasielané pred rokom 
v januári 2019 spolu s výpisom z účtu. 
Nové heslo sa však dá vygenerovať aj 
prostredníctvom kontaktného formu-
lára na webe Stability. Ak účastnícka 
zmluva so Stabilitou spĺňa podmienky 
pre možnosť uplatnenia daňovej úľavy, 
na portáli nájdu klienti aj potvrdenie k 
dani, prípadne, ak má DDS k dispozícii 
emailovú adresu, pošle ho elektronickou 
poštou aj s výpisom.
Úvodné dni nového roka zvyčajne patria 
bilancii. Sú však aj milou a vzácnou príle-
žitosťou poďakovať klientom za dôveru a 
priazeň a zaželať všetkým zamestnancom 
i vedeniu spoločnosti predovšetkým dob-
ré zdravie, dostatok energie do nových 
reštartov, pohodu v kruhu blízkych a veľa 
správnych a šťastných rozhodnutí. 

(stabilita)

Štedrý rok v Stabilite
Rok 2019 bol k pripraveným investorom na finančných trhoch mimo-
riadne štedrý a prial aj klientom Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 
Stabilita. Ich úspory významne vzrástli vo všetkých troch spravovaných 
dôchodkových fondoch. 


