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Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018 

zostavené podľa Opatrenia MF SR č .MF/19926/2015-74 z 2.12.2015, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti  

o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky 

a rozsahu údajov  

určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky, ktorým 

sa mení dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/2337/2014-74  

  

a) Základné informácie o účtovnej jednotke:  

    

Obchodné meno:  Poľnonákup ŠARIŠ, a. s.  

Sídlo:  Bardejovská 44, 080 01 Prešov  

Dátum založenia:  23.4.1992  

Dátum vzniku:  28.4.1992  

  

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:  

    Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti sú:  

- Nákup a predaj rastlinných výrobkov, poľnohospodárskych, potravinárskych výrobkov,     

spotrebného     a priemyselného tovaru,  

- Výroba kŕmnych zmesi,  

- Zásobovanie hospodárskymi potrebami, -  Sprostredkovanie obchodu, -  

Prevádzkovanie železničnej vlečky,  

- Prevádzkovanie verejného skladu,  

  

c) Informácie o počte zamestnancov  

Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov  

Názov položky  
Bežné účtovné 

obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné  
obdobie  

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov  19 22 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho:  19 22 

počet vedúcich zamestnancov  1  1  

  

d) Údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných 

jednotkách:  

  

   Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.  

  

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:  
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 Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31.12.2018 je zostavená ako riadna účtovná 

závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  

                                               

 

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:  

     Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31. 12. 2017 bola  schválená za predchádzajúce 

účtovné obdobie   Valným zhromaždením obchodnej spoločnosti dňa 31.5.2018.   

g/  Obchodná spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou v spoločnosti Mäsoprodukt, a.s. 

Prešov, Bardejovská 44, 080 06 Prešov.  

  

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:  

   

  

Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní  tejto individuálnej účtovnej závierky sú 

opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas  všetkých účtovných období, ak 

nie je uvedené inak.  

  

Dlhodobý nehmotný majetok  

  

1. Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá 

zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, 

poistné a pod.) .  

  

2. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej 

doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia. Odpisovať sa začína v 

mesiaci zaradenia dlhodobo nehmotného majetku do používania.  Nehmotný 

majetok, ktorého obstarávacia cena je 1660 eur a od 1. Marca 2009 2 400 eur a 

nižšia s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa účtuje na účet 518 – Ostatné 

služby. Dlhodobý nehmotný majetok, ktorý  bol uvedený do používania najneskôr 

do 28. 2. 2009 v ocenení rovnom alebo  nižšom ako 2400 eur, sa považuje za 

dlhodobý nehmotný majetok.  

  

Dlhodobý hmotný majetok  

  

1. Dlhodobý hmotný majetok  nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá 

zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, 

poistné a pod.)   

2. Do dlhodobého hmotného majetku patrí majetok, ku ktorému má účtovná 

jednotka vlastnícke právo.   

  

3. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby 

jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania.  Odpisovať sa 

začne v mesiaci zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania. O 

dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena  je 996 eur, od 1.3. 2009 

v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1700 eur a zároveň s dobou použiteľnosti 

dlhšou ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách.  Pozemky, umelecké diela a 
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zbierky sa neodpisujú. Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického 

zhodnotenia, ktorý bol uvedený do používania do 28. 2. 2009 v ocenení rovnom 

alebo nižšom ako 1700 eur sa považuje za dlhodobý hmotný majetok aj po tomto 

dátume a pokračuje sa v jeho odpisovaní. Od 1. januára 2015 došlo k zmene v 

odpisovaní dlhodobého hmotného majetku rozšírením počtu odpisových skupín, 

obmedzením   možnosti zrýchleného odpisovania, zmena v odpisovaní majetku 

prenajatého formou finančného prenájmu a povinnosti prerušenia odpisovania 

majetku.  

 

  

  

4. Odpisy boli zahrňované do nákladov spoločnosti mesačne pomernou čiastkou. 

Dlhodobý majetok evidovaný v akciovej spoločnosti bol odpisovaný 

rovnomernými odpismi.  

 Dlhodobý majetok      odpisová  skupina  

 Budovy a stavby- administratívne    6               

                       Budovy a stavby – výrobné                                 5  

 Energetické  stroje                  3  

 Pracovné stroje                   2  

 Prístroje          1  

 Dopravné prostriedky                1-2 

  

  

  

5. Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku nie je technickým zhodnotením, ak 

neprevyšuje  úhrne za účtovné obdobie sumu 1700 eur.  

  

  

      Cenné papiere a podiely  

  

1. Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacou cenou, vrátane 

nákladov súvisiacich s obstaraním.  

2. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sú cenné papiere a podiely 

ocenené:  

  

a) Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a podiely s 

podstatným vplyvom, ktoré sú ocenené metódou vlastného imania.  

b) Majetkové CP určené na obchodovanie  sa účtujú ako náklad alebo výnos.  

  

  

Zásoby  

  

1. Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál, skladovaný tovar a vlastné 

výrobky z výrobnej činnosti prevádzky Výrobne kŕmnych zmesi.  
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2. Materiál a tovar sa  prvotne oceňujú obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena 

obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné, poistné, provízie, skonto). 

Úroky z úverov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.   

  

3. Nakupované zásoby   

  

Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije 

ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob.  

  

4. Vlastné výrobky sa oceňujú vo výške vlastných nákladov, ktoré zahrňujú priame 

náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady), časť 

nepriamych nákladov, bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou 

činnosťou (výrobná réžia).  

  

5. Neskladovateľnými zásobami (účtujú sa priamo do spotreby) sú:  

  

a) náhradné diely na stroje, prístroje, zariadenia alebo na dopravné 

prostriedky, pracovné  náradia a to za podmienky, že inými dokladmi je 

preukázateľná montáž alebo inštalácia takéhoto materiálu a že jeho 

spotreba  priamo alebo nepriamo vyplýva zo servisných záznamov,  

b) kancelárske potreby, hygienické čistiaci materiál, knihy, odborné 

časopisy, noviny a iné publikácie vrátane novín a periodík  

c) ochranné pracovné pomôcky ( ochranný odev, obuv a iné pomôcky),  

  

  

6. Normy strát sú stanovené na krytie prirodzených a nezavinených strát 

vznikajúcich vyschnutím, vyparením, vytriedením v dôsledku hniloby a rozkladu, 

rozliatím, rozdrobením, rozprášením a pod.  

  

7. Opravné položky k zásobám sa tvoria, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce 

ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve. 

Opravné položky na zastaraných zásobách a pri pomaly obratových zásobách.  

  

Pohľadávky  

  

1. Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené 

pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s 

obstaraním. Zníženie ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných 

položiek sa tvorí k pochybným pohľadávkam a nevymožiteľným pohľadávkam.  

2. Pohľadávky s dobou splatnosti od dňa,  ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

viac ako 12 mesiacov sú dlhodobé a pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako 

krátkodobé.  
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3. Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje 

objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná  zinkasovať všetky 

dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok.  Významné finančné 

problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu, platobná 

neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že 

pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky 

predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou 

predpokladaných budúcich peňažných tokov.  

  

     Peňažné prostriedky, ekvivalenty peňažných prostriedkov  a peňažné ekvivalenty  

  

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa 

vyjadruje opravnou položkou.  

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť a kontokorentné úvery. 

V súvahe sú kontokorentné úvery vykázané ako krátkodobé bankové úvery.  

  

Náklady budúcich období  a príjmy budúcich období  

  

Náklady  budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na 

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  

  

Rezervy  

  

Rezervy sa vytvárajú, ak má obchodná spoločnosť súčasný zákonný, zmluvný alebo 

mimozmluvný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí a na základe ktorého je  

pravdepodobne dôjde k úbytku ekonomických úžitkov, a zároveň je možné vykonať spoľahlivý 

odhad  výšky týchto záväzkov.   

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie 

známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.  

Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej  na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje  účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt  

  

Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia  

Rezerva na  mzdy  za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie. 

Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd   podľa predpokladanej výšky nároku 

zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Od budúceho účtovného obdobia sa nepredpokladá 

zvyšovanie miezd a preto sa rezerva vypočíta na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu 

dní nevyčerpanej dovolenky.  

  

Záväzky  

  

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú 

obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v 

účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve  a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  
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Odložené dane  

  

Odložené dane sa vzťahujú na:  

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou  majetku a účtovnou 

hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,  

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie 

možnosť odpočítať daňovú stratu  od základu dane v budúcnosti,  

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty  a iné daňové nároky do 

budúcich období.  

Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktoré boli známe ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka a očakáva sa ich platnosť v čase realizácie príslušnej 

odloženej daňovej pohľadávky alebo vyrovnania odloženého daňového záväzku.  

Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude generovaný 

zdaniteľný zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné rozdiely zrealizovať.  

  

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období  

  

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná 

na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti v účtovným obdobím.  

  

Cudzia mena  

  

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu 

prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou 

centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia 

účtovného prípadu.  

  

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa 

ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na meno euro referenčným 

výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou  v deň, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.  

  

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným 

výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 

bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro neprepočítavajú.  

  

Výnosy  

  

Tržba za vlastné výkony a tovar neobsahuje daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a 

zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred 

nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.  

  

  

  

 Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu že naša spoločnosť bude nepretržite 

pokračovať vo svojej činnosti:   
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 Účtovnej jednotke neboli poskytnuté žiadne dotácie na obstaranie majetku.  

  

  

 Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:   

  

  

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku  

  

  

 Dlhodobý nehmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie:    

  

Tabuľka č. 1  

Dlhodobý 
nehmotný 
majetok  

  Bežné účtovné obdobie    

Aktivované  
náklady 
na vývoj  Softvér  

Oceniteľné 
práva  

Goodwill  
Ostatný  
DNM  

Obsta- 
rávaný  
DNM  

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM  

Spolu  

a  B  c  d  e  f  g  H  i  

Prvotné ocenenie       

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia  

  38916            
38916 

Prírastky                

Úbytky                  

Presuny                  

Stav na konci 
účtovného 
obdobia  

  38916            
38916  

  

Oprávky       

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia  

  38300           
38300 

Prírastky    529           529 

Úbytky                  

Presuny                  

Stav na konci 
účtovného 
obdobia  

  38829           
38829 

Opravné položky       
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Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia  

              
  

Prírastky                  

Úbytky                  

Presuny                  

Stav na konci 
účtovného 
obdobia  

              
  

Zostatková 
hodnota   

     

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia  

  0            
0  

Stav na konci 
účtovného 
obdobia  

  529           
529 

  

 

 

 

Tabuľka č. 2  

Dlhodobý nehmotný 
majetok  

 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie   

Aktivované 
náklady na 

vývoj  
Softvér  

Oceniteľné 
práva  

Goodwill  
Ostatný  
DNM  

Obsta- 
rávaný  
DNM  

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM  

Spolu  

a  b  c  d  e  f  g  h  i  

Prvotné ocenenie    

Stav na začiatku 
účtovného obdobia  

  38916            
38916  

Prírastky                  

Úbytky                  

Presuny                  

Stav na konci 
účtovného obdobia  

  38916            
38916  

Oprávky    

Stav na začiatku 
účtovného obdobia  

  37771           
37771 

Prírastky    529            529  

Úbytky                  
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Presuny                  

Stav na konci 
účtovného obdobia  

  38300            
38300 

Opravné položky    

Stav na začiatku 
účtovného obdobia  

              
  

Prírastky                  

Úbytky                  

Presuny                  

Stav na konci 
účtovného obdobia  

              
  

Zostatková hodnota     

Stav na začiatku 
účtovného obdobia  

  0            
0  

Stav na konci 
účtovného obdobia  

  529           
529  

  

  

  

  

  

  

  

 Dlhodobý hmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie:    

  

  

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku  

  

  

Tabuľka č. 1  

Dlhodobý hmotný 
majetok  

  Bežné účtovné obdobie                                                         

Pozemky  Stavby  

Samos-
tatné 
hnuteľné 
veci a   

súbory  
hnuteľ-

ných vecí  

Pest ova- 
teľsk é  
celky   
trvalých  
porastov  

Základné  
stádo  
a ťažné  
zvieratá  

Ostatný  
DHM  

Ob-
staráv
aný  

DHM  

Posky 
tnuté  

preddav
ky na   
DHM  

Spolu  

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  

Prvotné ocenenie     
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Stav  na 
začiatku 
účtovného 
obdobia  

  
748705 

  
  

3266044  
  

1669218  
      5007   

  

5688974 
  

Prírastky     49633       45682   95315 

Úbytky    11672       45682   57354 

Presuny                    

Stav na konci 
účtovného obdobia  748705  

  

3266044 1707179       5007   

  

5726935 

Oprávky     

Stav  na 
začiatku 
účtovného 
obdobia  

  

  
  

2993477 
1441999            

  
  

4435476  

Prírastky     11671           11671 

Úbytky    28337 48019           76356 

Presuny                    

Stav na konci 
účtovného obdobia    

  

3021814  1478347           

  

4500161  

Opravné položky     

Stav  na 
začiatku 
účtovného 
obdobia  

  

  

            

  

Prírastky                    

Úbytky                     

Presuny                     

Stav na konci 
účtovného obdobia  

 

  

  

            

  

Zostatková hodnota        

Stav  na 
začiatku 
účtovného 
obdobia  

748705 

 

  
 272567 

  
 227219       5007   

  
  

 1253498 

Stav na konci 
účtovného obdobia  

748705 

 

244230  
   228832       5007    

  

 1226774 
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Naša spoločnosť v roku 2018 obstarala dlhodobý hmotný majetok v celkovej výške 
45 682 €. Dlhodobý majetok je poistený pre prípad škody spôsobený požiarom a 
živelnou udalosťou. K 31.12.2018 neevidujeme majetok prenajatý na základe zmluvy 
o finančnom prenájme.  
  

Tabuľka č. 2  

  
  

 Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                    

Pozemky  Stavby  

Samos-
tatné 
hnuteľné 
veci a   

súbory  
hnuteľ-

ných vecí  

Pestov 
a-
teľské  
celky  

  
trvalých  
porasto 

v  

Základn 
é stádo  
a ťažné 
zvieratá  

Ostat 
ný  
DHM  

Ob-
starávaný 

DHM  

Posk yt- 
nuté  
preddavk 

y na   
DHM  

Spolu  

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  

Prvotné ocenenie    

Stav  na začiatku 
účtovného obdobia  

748704 

  
3262399  

1563488         5007   

  
5579598 

Prírastky    3645 105789       92352    201786 

Úbytky      59       92352   92411 

Presuny                    

Stav na konci 
účtovného obdobia  748704  

  
3266044 1669218        5007   

  
5688973 

Oprávky    

Stav  na začiatku 
účtovného obdobia  

  

  

2965140  
1391765            

 4356905 

Prírastky     50293            50293 

Úbytky    28337  59           28396 

Presuny                    

Stav na konci 
účtovného obdobia  

 

  

  
2993477  1441999            

  
4435476 

Opravné položky       

Stav  na začiatku 
účtovného obdobia  
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Prírastky                     

Úbytky                     

Presuny                     

Stav na konci 
účtovného obdobia  

 

  

  

            

  

Zostatková hodnota        

Stav  na začiatku 
účtovného obdobia  

 

748704  

  

297259  
171723        5007    

  

1222693 

Stav na konci 
účtovného obdobia  

 

748704  

  
272567  227219       5007   

  
1253497 

  

  

  

  

 Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný 

majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:   

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok  
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie  

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  0  

  

  

 Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, 

pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:   

  

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku  

  

Dlhodobý hmotný majetok  
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie  

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  750 000  

:  

Trvá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok, ktorý je predmetom ručenia na 

prevádzkový úver od Slovenskej sporiteľne.  
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 Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie   

  

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku   

  

Obchodné meno a sídlo 
spoločnosti, v ktorej má  

ÚJ umiestnený DFM  

 Bežné účtovné obdobie    

Podiel  
ÚJ na ZI 
v  %  

Podiel ÚJ na 
hlasovacích 
právach  v %  

Hodnota  
vlastného  

imania ÚJ,  
v ktorej má ÚJ  

umiestnený  
DFM  

Výsledok 
hospodárenia 

ÚJ, v ktorej má 
ÚJ umiestnený 

DFM   

Účtovná hodnota   
DFM  

A  b  c  d  e  f  

Dcérske účtovné jednotky    

Mäsoprodukt, a.s. PO  94,89  94,89  92 376    - 13 547                           1 688 190 

FYTOSTAR,s.r.o.    51 118 980        -18 741 57 295 

            

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom    

            

            

            

Ostatné realizovateľné CP a podiely      

UniCredit Bank CZ          0,00  

AGAPE,a.s. Košice  4,1  4,1      66388  

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ    

            

            

DFM spolu  X  x  x  x  1 815 300 

  

Ku dňu účtovnej závierky naša spoločnosť  Poľnonákup Šariš, a.s.pokračovala v oceňovaní 

cenných papierov metódou vlastného imania v dcérskej spoločnosti Mäsoprodukt, a.s 

(94,98% podiel) a v dcérskej spoločnosti FYTOSTAR,s.r.o.(51% podiel).Podiel v spoločnosti 

AGAPE a.s.(4,2% podiel). 
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Obstarávacia cena zložiek dlhodobého finančného majetku   

  

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku:  

 

  

  

Tabuľka č. 1  

Dlhodobý finančný 
majetok  

 Bežné účtovné obdobie                                                            

Podielové  
CP a 

podiely v 
DÚJ  

Podielové   
CP a 
podiely v 
spoloč- 
nosti s 
podstatným 
vplyvom  

Ostatné 
dlhodob
é  

CP  
a podiely  

Pôžičk
y  
ÚJ  v 
kons. 
celku  

Ostatný 
DFM  

Pôžičk 
y s  

 dobou 
splatno
sti  
najviac  

jeden 
rok  

Ob- 
starávan
ý   
DFM  

Posk yt- 
nuté  
preddav
k 

y na   
DFM  

Spolu  

a  b  c  d  e  f  g  h  I  j  

Prvotné ocenenie   

Stav  na začiatku 
účtovného 
obdobia  

1688190    66387    1604000        

  
 3358577 

Prírastky                   

Úbytky                    

Presuny                    

Stav na konci 
účtovného 
obdobia  

1688190   66387    1604000       

  
  

3358577 
  
  

Opravné položky   

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia  

    0    0        

  

0 

Prírastky       49605   64160       113765  

Úbytky      0             

Presuny                    

Stav na konci 
účtovného 
obdobia  

    49605   64160       

  
113765 

Účtovná hodnota    
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Stav  na začiatku 
účtovného 
obdobia  

1 688190    66387    1604000        

  

33358577 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia  

1688190    16782    
1539840 
 

      

  
  

3244812  

  

  

  

  

  

Tabuľka č. 2  

Dlhodobý 
finančný 
majetok  

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                      

Podielové  
CP a 

podiely v 
DÚJ  

Podielové   
CP a podiely 
v spoloč- 
nosti s 
podstatným 
vplyvom  

Ostatné 
dlhodobé  

CP  
a podiely  

Pôžičky  
ÚJ  v 
kons. 
celku  

Ostatný 
DFM  

Pôžičky s  
dobou 
splatnosti  

najviac 
jeden rok  

Ob- 
starávaný   
DFM  

Posk yt- 
nuté  
preddavk 

y na   
DFM  

Spolu  

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  

Prvotné ocenenie  

Stav  na 
začiatku 
účtovnéh
o obdobia  

1688190    66387   1604000        

  
3357577  

Prírastky  17222               17222 

Úbytky                   

Presuny                    

Stav na 
konci 
účtovnéh
o 
obdobia  

1705412   66387    1604000        

  

3375799 

Opravné položky  

Stav na 
začiatku 
účtovnéh
o obdobia  

    0    0        

  
0  

Prírastky          65645        65645  

Úbytky                    
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Presuny                    

Stav na 
konci  

účtovného 
obdobia  

    
 

0  
  65645        

65645  
  

Účtovná hodnota   

Stav  na 
začiatku 
účtovnéh
o obdobia  

1688190    66387   1604000        

  

3358577  

Stav na 
konci 
účtovnéh
o 
obdobia  

1705412    
66387 

  
  1538355        

  
  

3310154  

  

  

l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:   

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných 

do splatnosti Obchodná spoločnosť neeviduje dlhové CP.  

Dlhové CP  držané do 
splatnosti  

Druh 
CP  

Stav na 
začiatku  

účtovného 
obdobia  

Zvýšenie 
hodnoty  

Zníženie 
hodnoty  

Vyradenie 
dlhového 

CP z 
účtovníctva  
v účtovnom 

období  

Stav  na konci  
účtovného 
obdobia  

a  b  c  d  e  f  g  

Do splatnosti viac ako päť 
rokov  

            

Do splatnosti  viac ako tri roky 
a najviac päť rokov vrátane              

Do splatnosti viac ako jeden 
rok a najviac tri roky vrátane  

            

Do splatnosti do jedného roka 
vrátane  

            

Dlhové CP držané do 
splatnosti spolu  

X            

  

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách  

Dlhodobé pôžičky  

Stav  na 
začiatku 
účtovného 
obdobia  

Zvýšenie 
hodnoty  

Zníženie 
hodnoty  

Vyradenie 
pôžičky  

z účtovníctva   
v účtovnom 

období  

Stav  na konci  
účtovného 
obdobia  

a  b  c  d  e  f  
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Do splatnosti viac ako päť rokov            

Do splatnosti viac ako tri roky a 
najviac päť rokov vrátane  

          

Do splatnosti viac ako jeden rok a 
najviac tri roky vrátane  

          

Do splatnosti do jedného roka 
vrátane  

          

Dlhodobé pôžičky spolu            

  

k  

  

m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom 

majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:   

  

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku  

Dlhodobý finančný majetok  Hodnota za bežné účtovné obdobie  

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné 
právo  

0  

  

  

o) Opravné položky k zásobám:   

  

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. o) o opravných položkách 

k zásobám Tabuľka č. 1  

Zásoby  

  Bežné účtovné obdobie   

Stav  OP 
na začiatku 
účtovného  

Tvorba   
OP  

  

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

zániku 
opodstatnenosti  

Zúčtovanie 
OP z dôvodu 

vyradenia  

Stav OP na 
konci účtovného  

 obdobia    majetku  z 
účtovníctva  

obdobia  

a  b  c  d  e  f  

Materiál            

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby  

          

Výrobky            

Zvieratá             

Tovar  1079        1079  

Nehnuteľnosť na predaj            

Poskytnuté preddavky  na 
zásoby  

          

Zásoby spolu  1079        1079  
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Tabuľka č. 2  

Nehnuteľnosť na predaj  Hodnota  

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti  na predaj za účtovné 
obdobie  

0  

Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku 
obstarávania  

0  

  

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná 

jednotka obmedzené právo s nimi  nakladať:   

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo  

Zásoby  
Hodnota za bežné účtovné 

obdobie  

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo  0  

  

Naša spoločnosť nevykonáva zákazkovú výrobu  

  

r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých 

položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, 

zúčtovania:    

  

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam  

Pohľadávky  

Bežné účtovné obdobie   

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 
obdobia  

Tvorba 
OP  

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 

zániku 
opodstatnenosti  

Zúčtovanie OP 
z dôvodu 
vyradenia 
majetku  z 
účtovníctva  

Stav OP na konci  
účtovného 
obdobia  

A  b  c  d  e  f  

Pohľadávky z 
obchodného styku   

116 903   2182   114721 

Pohľadávky voči DÚJ a 
MÚJ  

  3673     3673 

Ostatné pohľadávky v 
rámci kons. celku  

          

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom  
a združeniu  

          

Iné pohľadávky            

Pohľadávky spolu  116903 3673 2182   118394 

  

Naša spoločnosť tvorí opravné položky k pohľadávkam na nevymožiteľné 
pohľadávky prihlásené do konkurzu a na pohľadávky po splatnosti nad 720 dní ak je 
predpoklad , že dlžník pohľadávku neuhradí.  
  

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:  
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Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok  

Názov položky  V lehote 
splatnosti  

Po lehote 
splatnosti  

Pohľadávky spolu  

a  b  c  d  

Dlhodobé pohľadávky  
   

Pohľadávky z obchodného styku        

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ        

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku  

      

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu  

      

Iné pohľadávky        

Dlhodobé pohľadávky spolu        

Krátkodobé pohľadávky     

Pohľadávky z obchodného styku  58216 330469 388685 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ   119206 119206 

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku  

2510   2510 

Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu  

      

Sociálne poistenie        

Daňové pohľadávky a dotácie  10530   10530 

Iné pohľadávky   1094 1094 

Krátkodobé pohľadávky spolu  71256 450769 522025 

  

  

Naša spoločnosť má svoje pohľadávky voči spoločnosti Mäsoprodukt, a.s. Prešov 

zabezpečené záložným právom  . Záložné právo je zriadené na nehnuteľný majetok 

spoločnosti .  

  

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným 

právom alebo inou formou zabezpečenia  

Opis predmetu záložného práva  

Bežné účtovné obdobie  

Hodnota predmetu  
záložného práva  

Hodnota pohľadávky  

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou 
formou zabezpečenia  

0 0 
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Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné 
právo  

x    

  

Vzhľadom na to že náš bežný účet je k 31.12.2018 v mínuse, nemáme žiadne pohľadávky 

kryté záložným právom. 

  

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:  

Informácie k prílohe č.3 písm. w) o krátkodobom 

finančnom majetku Tabuľka č.1   

Názov položky  Bežné účtovné obdobie  
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie  

Pokladnica, ceniny  3496 3633 

Bežné účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky  

4615 688 

Vkladové účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky termínované  

    

Peniaze na ceste      

Spolu  8111  4321 

  

Tabuľka č. 2  

Krátkodobý finančný majetok  

Bežné účtovné obdobie   

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia  

Prírastky  
  

Úbytky  
  

Stav na konci 
účtovného obdobia  

a  b  c  d  e  

Majetkové CP na obchodovanie          

Dlhové CP na obchodovanie          

Emisné kvóty          

Dlhové CP so splatnosťou do  jedného 
roka držané do splatnosti  

        

Ostatné realizovateľné CP          

Obstarávanie krátkodobého finančného 
majetku  

        

Krátkodobý finančný majetok spolu          

  

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné 

obdobie, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby, 

zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci bežného účtovného 

obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania:   

  

Informácia k prílohe č.3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému 

finančnému majetku  
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Krátkodobý finančný majetok  

Stav OP 
na 

začiatku 
účtovného 
obdobia  

Tvorba 
OP  

  

Zúčtovanie OP 
z dôvodu  
zániku  

opodstatnenosti  
  

Zúčtovanie 
OP z 

dôvodu  
vyradenia 
majetku z 

účtovníctva  

Stav OP  na 
konci  

účtovného obdobia  

a  b  c  d  e  f  

Ostatné realizovateľné CP          
  

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku  

        
  

Krátkodobý finančný majetok 
spolu  

        
  

  

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý 

finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním 

nakladať:  

  

Informácia k prílohe č.3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo 

zriadené záložné právo   

Názov položky  Hodnota za bežné účtovné obdobie  

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo    

  

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok 

hospodárenia a na výšku vlastného imania:   

  

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku 

dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou  

Krátkodobý finančný  majetok  
Zvýšenie/ 

zníženie hodnoty  
(+/-)  

Vplyv ocenenia 
na výsledok  
hospodárenia   

bežného účtovného 
obdobia  

Vplyv  ocenenia  
na vlastné imanie  

A  B  c  d  

Majetkové CP na obchodovanie        

Dlhové CP na obchodovanie        

Emisné kvóty (komodity)        

Ostatné realizovateľné CP        

Krátkodobý finančný majetok spolu        

  

zb) Informácie o vlastných akciách:   
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Naša spoločnosť eviduje vlastne akcie v menovitej hodnote 33,19 EUR /ks, ktoré tvoria podiel 

na upísanom základnom imaní 11,74 %.  

Počet akcii  Cena za akciu v eurách  Celková kúpna cena  

11 174  46,47  519 272,79  

2 900  33,19  96 262 ,36  

  

  

  

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:  

  

    

1. Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými 

druhmi akcií, splatené  

základné imanie.  

  

Základné imanie : 5 242 128,17 EUR     Rozsah splatenia: 5 242 128,17 EUR   

  

Počet akcií celkom : 157 943 

ks Z toho :    

Počet: 153 205 akcií 

Podoba: zaknihované 

akcie   

Forma: akcie na doručiteľa   

Menovitá hodnota 1 akcie : 33,19 EUR   

Počet: 4 738 akcií  

Podoba: zaknihované akcie  

Forma: akcie na meno   

Menovitá hodnota 1 akcie : 33,19 EUR   

  

Opis práv :  

Základnými právami akcionára ( platí pre všetky formy akcií) je:  

- podieľať sa na riadení spoločnosti ( t. j. zúčastniť sa a hlasovať na VZ),   

- podieľať sa na zisku spoločnosti ( t. j.  dividendy)   

- podieľať sa na likvidačnom zostatku spoločnosti po zrušení spoločnosti s likvidáciou.  

  

Prevoditeľnosť akcií :  

Na všetky vyššie uvedené akcie emitenta Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. sa nevzťahujú žiadne obmedzenia 

prevoditeľnosti, t. j. akcie sú voľne prevoditeľné  
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Informácia k prílohe č.3 časti G. písm. a) bod 3 o rozdelení účtovného zisku alebo 

vysporiadaní účtovnej straty Tabuľka č. 1  

Názov položky  

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné  

obdobie  

Účtovný zisk   16849 

Rozdelenie účtovného zisku  Bežné účtovné obdobie  

Prídel do zákonného rezervného fondu  1685 

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov    

Prídel do sociálneho fondu   1203 

Prídel na zvýšenie základného imania    

Úhrada straty minulých období    

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov   13961 

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom    

Iné     

Spolu   16849 

  

Tabuľka č. 2  

Názov položky  

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné  

obdobie  

Účtovná strata   

Vysporiadanie účtovnej straty  Bežné účtovné obdobie  

Zo zákonného rezervného fondu    

Zo štatutárnych a ostatných fondov    

Z nerozdeleného zisku minulých rokov    

Úhrada straty spoločníkmi, členmi    

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov    

Iné     

Spolu    
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Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. b) o rezervách  

Tabuľka č. 1  

Názov položky  

 Bežné účtovné obdobie   

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia  

Tvorba  Použitie  Zrušenie  

Stav na konci  
účtovného 
obdobia  

a  b  c  d  e  f  

Dlhodobé rezervy, z toho:                 

                 

                 

                 

            

Krátkodobé rezervy, z toho:  14818 17079   14803   17094 

Rez. audit a roč.záv.  4071 5940 4071 
  

5940 

Zák.rezer.nevyč,dovolenky  7949 8235 7933  8251 

Tabuľka č. 2  

Názov položky  

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdo bie  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia  

Tvorba  Použitie  Zrušenie  

Stav na konci  
účtovného obdobia  

a  b  c  d  a  f  

Dlhodobé rezervy, z toho:                 

                 

                 

                 

            

Krátkodobé rezervy, z toho:  14231  14865 14277 
  14819 

Zák.rez. audit a roč.záv.  3217        4821 3967 
  

4071 

Zák.rez.nevyčerp.dov.  8146 7245  7442  7949 

            

  

  

Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch  
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Názov položky  Bežné účtovné obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné  

obdobie  

Dlhodobé záväzky spolu  1057 43 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov      

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov  189 43 

Krátkodobé záväzky spolu  1 425 984 1 268 154 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane  1 126 867 1 068 223 

Záväzky po lehote splatnosti  299 117 199 931 

  

  

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. v, a časti G. písm. f) o odloženom daňovej 

pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku  

Názov položky  
Bežné účtovné 

obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
majetku a daňovou základňou, z toho:  47442               65459   

Odpočítateľné  72935               61726 

Zdaniteľné  25493 
3733 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
záväzkov a daňovou základňou, z toho:  

  
  

Odpočítateľné  0 0   

Zdaniteľné      

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti      

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty  
    

Sadzba dane z príjmov ( v %)  21  21 

Odložená daňová pohľadávka  5353 784 

Uplatnená daňová pohľadávka      

Zaúčtovaná ako náklad  -5353 784 
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Zaúčtovaná do vlastného imania      

Odložený daňový záväzok    

Zmena odloženého daňového záväzku      

Zaúčtovaná ako náklad      

Zaúčtovaná do vlastného imania      

Iné      

  

:  

Naša spoločnosť má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani.  

Odložená daňová pohľadávka vznikla z dôvodu rozdielu medzi účtovnou zostatkovou cenou 

a daňovou zostatkovou cenou odpisovaného majetku .  

g) Záväzky zo sociálneho fondu:    

Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu  

Názov položky  
Bežné účtovné 

obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné  
obdobie  

Začiatočný stav sociálneho fondu  -1203                     -378 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu 
nákladov  

1942   1373 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku  
1203    

Ostatná tvorba sociálneho fondu  
    

Tvorba sociálneho fondu spolu  3145 1373 

Čerpanie sociálneho fondu   2131 2198 

Konečný zostatok sociálneho fondu  -189 -1203 

  

  

h) Vydané dlhopisy:  

Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch  

Názov vydaného 
dlhopisu  

Menovitá 
hodnota  

Počet  
Emisný 
kurz  

Úrok  Splatnosť  
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Informácie k prílohe č.3 časti G. bod i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých 

finančných výpomociach  

Tabuľka č. 1  

Názov položky  Mena  
Úrok   

p. a.  v 
%  

Dátum  
splatnos

ti  

Suma 
istiny v 

príslušnej 
mene  

 za bežné 
účtovné 
obdobie  

Suma 
istiny v 
eurách  

 za bežné 
účtovné 
obdobie  

Suma istiny v 
príslušnej 
mene za  

bezprostredne 
predchádzajú- 

ce účtovné 
obdobie  

a  b  c  d  e  f  g  

Dlhodobé bankové úvery       

 Spotrebný úver   EUR     2021 
  

21690   21690 

                    

                    

Krátkodobé bankové úvery      

 Spotrebný úver  EUR  
  

 
  

 
  

 Kontokorentný úver  EUR  1M EU  2018 
  

  
625044 

635574 

  

Tabuľka č. 2  

Názov položky  Mena  
Úrok   
p. a.  
v %  

Dátum  
splatnosti  

Suma 
istiny v 

príslušnej 
mene  

 za bežné 
účtovné 
obdobie  

Suma 
istiny  

v 
eurách  

 za 
bežné 
účtovné 
obdobie  

Suma istiny v 
príslušnej 
mene za  

bezprostred-ne 
predchádzajúce  

účtovné 
obdobie  

a  b  c  d  e  f  g  

Dlhodobé pôžičky       

                    

                    

                    

Krátkodobé pôžičky       

   Mäsoprodukt, a.s PO   EUR    3,5    2019    71715  71715  

  FYTOSTAR,s.r.o. PO   EUR   3,5   2019      50 00         50 000 
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Krátkodobé finančné výpomoci       

              

              

  

  

H. Informácie o výnosoch:   

 Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob  

Názov položky  

Bežné 
účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné  
obdobie  

Zmena stavu 
vnútroorganizačných   

zásob   

Konečný 
zostatok  

Konečný 
zostatok  

Začiatočný 
stav  

Bežné 
účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie  

a  b  c  D  e  f  

Nedokončená výroba  a 
polotovary vlastnej výroby            

Výrobky  1311 878 1325 264  -447 

Zvieratá  
          

Spolu  1311 878 1325 264 -447 

Manká a škody  x  x  X  
    

Reprezentačné  x  x  X  
    

Dary  x  x  X  
    

Iné  x  x  X  
    

Zmena stavu 
vnútroorganizačných 
zásob vo výkaze ziskov a 
strát  

x  x  X  264 -447 

  

Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. c, d, e,  

Názov položky  
Bežné účtovné 

obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie  

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:   74004 68861 

Aktivácia nákladov z výroby kŕmnych zmesi  51142 48937 
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Ost. významné položky výnosov z hosp činnosti, z toho:  10999 1138 

Náhrada škody od poisťovne  258 0 

Výnosy z odpísaných záväzkov   1387 0 

      

Finančné výnosy, z toho:  4036 3138 

Kurzové zisky, z toho:      

Kurz. zisky k 31.12.2015      

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:      

Úroky z pôžičky  3677 3030 

      

  

  

Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. g) o čistom obrate  

Názov položky  
Bežné 

účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

Tržby za vlastné výrobky  195 580 225 782 

Tržby z predaja služieb  476 436  522 718 

Tržby za tovar  2 696 662 1 436 600 

Výnosy zo zákazky  
    

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj    

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou  
  

  

Čistý obrat celkom  3 368 678 2 185 101 

  

  

I. Informácie o nákladoch:   

a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby:  

  

Názov položky  
Bežné 

účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

Náklady za poskytnuté služby, z toho:  129 135 118 780 

Opravy a udržiavanie majetku  41 412 66 292 
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Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej 

činnosti, z toho:  
24 600 17 678 

Poistné  16 167 13 473 

Tvorba oprav.položiek k pohľadávkam  3 673 46 315 

Finančné náklady, z toho:      

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:  55 148             101 249 

Úroky   6 805 3 342 

Likvidácia CP Cassoviainvestment, a.s Košice  0  0 

  

  

Informácie k prílohe č.3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti  

Názov položky  
Bežné 

účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:        

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky  3600 1750 

iné uisťovacie audítorské služby        

súvisiace audítorské služby        

daňové poradenstvo        

ostatné neaudítorské služby        

  

  

J. Informácie o daniach z príjmov:   

Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov  

Názov položky  
Bežné 

účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo 
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov        

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad 
alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov       

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia 
daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, 
ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, 
ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená 
daňová pohľadávka neúčtovala        
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Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu 
neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom 
účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich 
účtovných obdobiach        

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých 
daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných 
dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená 
daňová pohľadávka        

Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky 
účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty 
nákladov a výnosov        

  

Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov  

Názov položky  

Bežné účtovné obdobie  
Bezprostredne 
predchádzajúce  účtovné 
obdobie  

Základ 
dane  

Daň  
Daň 
v %  

Základ dane  Daň  
Daň 
v %  

a  b  c  d  e  f  g  

Výsledok hospodárenia  pred  
zdanením, z toho:  

48 736 X  x  30 832 x  x  

teoretická daň   x      x      

Daňovo neuznané náklady  56944       84 247        

Výnosy nepodliehajúce dani  358       3 841        

Vplyv nevykázanej odloženej 
daňovej pohľadávky  

            

Umorenie daňovej straty          34 673        

Zmena sadzby dane              

Iné              

Spolu  105321 22 117   21  75 565 16079   21  

Splatná daň z príjmov           x 
                             
8923 

 21 x  13199   21  

Odložená daň z príjmov  x  -5353  21 x  784  21  

Celková daň z príjmov   x  3570     x  13983     
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K . Údaje na podsúvahových účtoch:  

  

Názov položky  
Bežné účtovné 

obdobie  

Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 

obdobie  

Cudzie zásoby  2 596 322 3 422 387 

Odpísané pohľadávky  178 069 178 374  

Iné položky      

  

  

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:   

  

  

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám :  

:Naša spoločnosť eviduje od akcionárov- členov štatutárneho orgánu pôžičku na nákup 

investícii a tovaru. Celková výška tejto pôžičky je 799 372 €.  

  

M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného 

orgánu účtovnej jednotky:  

  

Druh príjmu, výhody  

a  

Hodnota  príjmu, výhody 
súčasných členov orgánov  

b  

Hodnota príjmu, výhody bývalých  
členov orgánov                         

c  

štatutárnych  dozorných  iných  štatutárnych  dozorných  iných  

Časť 1 - Bežné účtovné obdobie  Časť 1 - Bežné účtovné obdobie  

Časť 2 - Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie  

Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie  

Peňažné príjmy  

29 000 10 121            

44 000 10 200             

  

  

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených 

osôb:  

  

  

Spriaznená osoba   
Druh 

obchodu  

Hodnotové vyjadrenie obchodu  

Bežné účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie         

a  b  c  d  

        

Fytostar, s.r.o Prešov  nákup  447707 278136 
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Fytostar, s.r.o Prešov  predaj  30733 22035 

       

  
  

Obchody so spriaznenými osobami boli realizované na základe princípu obvyklej ceny.  

Tabuľka č. 2   

Dcérska účtovná jednotka/Materská  Kód  Hodnotové vyjadrenie obchodu  

účtovná jednotka  druhu 
obchodu  Bežné účtovné 

obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie         

a  b  c  d  

Mäsoprodukt, a.s. Prešov  predaj  2510 2510 

Mäsoprodukt, a.s. Prešov  nákup  0  0  

    

    

  

   

P. Prehľad zmien vlastného 

imania Bežné účtovné 

obdobie:  

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:  3 632 346 

Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:  70 231 

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:  3 702 577 

Dôvody zmien vlastného imania v členení:  x  

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):    

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):    

c) emisné ážio (účet 412):    

d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):  1685 

e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):    

f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 
416):  

26 268 

g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):    

h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):  13 961 

i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):   

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):  45 166 

k) vyplatené dividendy:    
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l) ďalšie zmeny vlastného imania:    

m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):     

  

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:  

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:  3 585 064 

Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:  47 282 

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:  3 632 346 

Dôvody zmien vlastného imania v členení:  x  

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):    

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):    

c) emisné ážio (účet 412):    

d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):  161  

e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):    

f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 
416):  

33 818 

g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):    

h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):   

i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):  1455 

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):  30 044 

k) vyplatené dividendy:    

l) ďalšie zmeny vlastného imania:    

  

  

R. Prehľad o peňažných tokoch pri použití nepriamej metódy  

  

Označenie 
položky  

Obsah položky  
Bežné 

účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

   Peňažné toky z prevádzkovej činnosti        

Z/S  
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred 

zdanením daňou z príjmov  (+/-)  
45 166             30 044 

A. 1.  

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok 

hospodárenia   117 954  147 519 
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z bežnej činnosti pred  zdanením daňou 

z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 

13.)    

A. 1. 1.  

Odpisy dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného 

majetku (+)  

72 935 62 077 

A. 1. 2.  

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku 

účtovaná pri vyradení tohto majetku do 

nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou  jeho  

predaja (+)  

                    

A. 1. 3.  
Odpis opravnej položky k nadobudnutému 

majetku  (+/-)  
     

A. 1. 4.  Zmena stavu dlhodobých rezerv  (+/-)       

A. 1. 5.  Zmena stavu opravných položiek  (+/-)  16 040 65 645 

A. 1. 6.  
Zmena stavu položiek časového 

rozlíšenia nákladov a výnosov  (+/-)  
-1 905 -51 

A. 1. 7.  
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do 

výnosov   (-)  
     

A. 1. 8.  Úroky účtované do nákladov   (+)  34 907 31 220 

A. 1. 9.  Úroky účtované do výnosov    (-)  -4 036 

  
-4 036 

  

A.1. 10.  

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným  

prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku 

dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

(-)  

  

  
  
  

 

Označenie 
položky  

Obsah položky  
Bežné 

účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

A. 1. 11.  

Kurzová strata vyčíslená k peňažným 

prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku 

dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

(+)  

13 16 

A. 1. 12.  

Výsledok z predaja dlhodobého 

majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa 

považuje za peňažný ekvivalent (+/-)  

  -8 250 

A. 1. 13.  

Ostatné položky nepeňažného charakteru, 

ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z 

bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa 

uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu 

peňažných tokov  (+/-)  
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A. 2.  

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 

ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie 

rozdiel medzi obežným majetkom a 

krátkodobými záväzkami  s výnimkou 

položiek obežného majetku, ktoré sú 

súčasťou peňažných prostriedkov  a 

peňažných ekvivalentov, na výsledok 

hospodárenia  

 z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)  

   -75 749 -72 749  

A. 2. 1.  
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej 

činnosti (-/+)  
-135 296 25 985  

A. 2. 2.  
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti 

(+/-)  
 152 611 670 949 

A. 2. 3.  Zmena stavu zásob (-/+)  -93 064 -768 955  

A. 2. 4.  

Zmena stavu krátkodobého finančného 

majetku, s výnimkou majetku, ktorý je 

súčasťou peňažných prostriedkov  a 

peňažných ekvivalentov (-/+)  

   509 276 

   

Peňažné  toky  z prevádzkovej  činnosti s 

výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa  

uvádzajú  osobitne v iných častiach 

prehľadu  peňažných tokov (+/-),  (súčet 

Z/S  +  A. 1. + A. 2.)  

87 371 105 542 

A. 3.  

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré 

sa začleňujú do investičných činností 

(+)  

4 036 3 138 

A. 4.  
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, 

ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)  
-34 907  -31 220 

A. 5.  

Príjmy z dividend a iných podielov na 

zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 

do investičných činností (+)  

     

A. 6.  

Výdavky na vyplatené dividendy  a iné podiely 

na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 

do finančných činností   

(-)  

     

 

Označenie 
položky  

Obsah položky  
Bežné 

účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

   
Peňažné  toky z prevádzkovej činnosti (+/-),  

(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)  
56 500  77 460 
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A. 7.  

Výdavky na daň z príjmov účtovnej 

jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa  

začleňujú do  

investičných činností alebo finančných činností 

(/+)  

-26 389 -6 263 

A. 8.  
Príjmy mimoriadneho charakteru 

vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)  
     

A. 9.  
Výdavky mimoriadneho charakteru 

vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)  
     

A.  
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 

(+/-), (súčet Z/S +  A. 1.  až  A. 9.)  
30 111 71 197 

   Peňažné toky z investičnej činnosti       

B. 1.  
Výdavky na obstaranie dlhodobého 

nehmotného majetku (-)  
          

B. 2.  
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného 

majetku (-)  
-45 682  -92 352 

B. 3.  

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných 

papierov a   

podielov v iných účtovných jednotkách, s 

výnimkou cenných papierov, ktoré sa 

považujú za peňažné ekvivalenty a cenných 

papierov určených na predaj alebo na 

obchodovanie (-)  

     

B. 4.  
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku (+)  
     

B. 5.  Príjmy z predaja dlhodobého hmotného 

majetku  

 8 251 

B. 6.  

Príjmy z predaja dlhodobých cenných 

papierov  a podielov v iných účtovných 

jednotkách, s výnimkou cenných papierov, 

ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a 

cenných papierov určených na predaj alebo na 

obchodovanie  (+)  

     

B. 7.  

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté 

účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, 

ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)  

     

B. 8.  

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek 

poskytnutých  účtovnou jednotkou inej 

účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 

konsolidovaného celku (+)  

     

B. 9.  

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté 

účtovnou jednotkou tretím osobám s 

výnimkou dlhodobých pôžičiek  

poskytnutých  účtovnej jednotke, ktorá je 

súčasťou konsolidovaného celku (-)  
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Označenie 
položky  

Obsah položky  
Bežné 

účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

B. 10.  

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých 

účtovnou jednotkou tretím osobám,  s 

výnimkou  pôžičiek poskytnutých účtovnej 

jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného 

celku (+)  

     

B. 11.  

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa 

začleňujú  do prevádzkových činností 

(+)  

     

B. 12.  

Príjmy z dividend a iných podielov na 

zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú  

do prevádzkových činností (+)  
     

B. 13.  

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak 

sú určené na predaj alebo na obchodovanie, 

alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné 

toky z finančnej  činnosti (-)  

     

B. 14.  

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak 

sú určené na predaj alebo na obchodovanie, 

alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné 

toky z finančnej činnosti (+)  

     

B. 15.  

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, 

ak je ju možné začleniť do  investičných 

činností (-)  

     

B. 16.  
Príjmy mimoriadneho charakteru 

vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)  
     

B. 17.  
Výdavky mimoriadneho charakteru 

vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  
     

B. 18.  
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú 

činnosť  (+)  
     

B. 19.  
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú 

činnosť (-)  
     

B.  
Čisté  peňažné toky z investičnej  činnosti  

(súčet B. 1. až B. 19.)  
-45 682 -84 101 

   Peňažné toky z finančnej činnosti       

C. 1.  
Peňažné toky vo  vlastnom  imaní (súčet C. 1. 

1. až C. 1. 8.)  
-1 014 -4 211 

C. 1. 1.  
Príjmy z upísaných akcií a obchodných 

podielov (+)  
     

C. 1. 2.  

Príjmy z  ďalších vkladov do vlastného 

imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, 

ktorá je  účtovnou jednotkou (+)  
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C. 1. 3.  Prijaté peňažné dary (+)      -3 386 

C. 1. 4.  Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)       

C. 1. 5.  

Výdavky na obstaranie alebo spätné 

odkúpenie vlastných akcií a vlastných 

obchodných podielov (-)  
     

C. 1. 6.  
Výdavky spojené so znížením fondov 

vytvorených  účtovnou jednotkou (-)  
1 014 -825 

 

Označenie 
položky  

Obsah položky  
Bežné 

účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

C. 1. 7.  

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom 

imaní spoločníkmi účtovnej jednotky   a 

fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou 

(-)  

     

C.1. 8.  
Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so 

znížením vlastného imania (-)  
     

C. 2.  

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých 

záväzkov  a krátkodobých záväzkov  z finančnej 

činnost,  (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)  
10 641  -11 050 

C. 2. 1.  Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)       

C. 2. 2.  Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-

)  

     

C. 2. 3.  

Príjmy z úverov, ktoré  účtovnej jednotke 

poskytla  banka alebo pobočka zahraničnej 

banky, s výnimkou úverov, ktoré boli 

poskytnuté na zabezpečenie hlavného 

predmetu činnosti  (+)   

35 888   11 049 

C. 2. 4.  

Výdavky na splácanie úverov, ktoré  účtovnej 

jednotke poskytla banka alebo  

pobočka zahraničnej banky, s výnimkou 

úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie 

hlavného predmetu činnosti (-)   

-55 247 - 22 099 

C. 2. 5.  Príjmy z prijatých pôžičiek (+)       

C. 2. 6.  Výdavky na splácanie pôžičiek (-)       

C. 2. 7.  

Výdavky na úhradu  

záväzkov z používania majetku, ktorý je 

predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)  
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C. 2. 8.  

Príjmy z ostatných dlhodobých 

záväzkov a krátkodobých  

záväzkov vyplývajúcich z finančnej 

činnosti  účtovnej jednotky, s výnimkou 

tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej 

časti prehľadu peňažných tokov (+)  

     

C. 2. 9.  

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých 

záväzkov  a krátkodobých  

záväzkov vyplývajúcich z finančnej 

činnosti  účtovnej jednotky, s výnimkou 

tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej 

časti prehľadu peňažných tokov (-)  

      

C. 3.  

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, 

ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností 

(-)  

      

C. 4.  

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely 

na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 

do prevádzkových činností (-)  

      

C. 5.  

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak 

sú určené na predaj alebo na obchodovanie, 

alebo  

      

Označenie 
položky  

Obsah položky  
Bežné 

účtovné 
obdobie  

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

 ak sa považujú za  peňažné toky z investičnej 

činnosti (-)  

  

C. 6.  

Príjmy súvisiace s  derivátmi, s výnimkou, ak 

sú určené na predaj alebo na obchodovanie, 

alebo ak sa považujú za peňažné toky z  

investičnej činnosti (+)  

      

C. 7.  

Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, 

ak ich možno  začleniť do finančných činností 

(-)  

      

C. 8.  
Príjmy mimoriadneho charakteru 

vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)  
      

C. 9.  
Výdavky mimoriadneho charakteru 

vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)  
      

C.  
Čisté peňažné  toky  z finančnej činnosti   

(súčet C. 1. až C. 9.)  
11 655  -15 261 

D.  

Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie 

peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + 

C)  

 --3 916        -41 360 
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E.   

Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov   

na začiatku účtovného obdobia (+/-)   

4 321 6 958 

F.   

Stav peňažných prostriedkov a peňažných 

ekvivalentov  

na konci účtovného  obdobia pred  

zohľadnením kurzových rozdielov 

vyčíslených ku dňu, ku ktorému  sa 

zostavuje účtovná závierka (+/-)  

8 125 4 338 

G.   

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným 

prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku 

dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka (+/-)   

-14 -17 

H.   

Zostatok peňažných prostriedkov a 

peňažných ekvivalentov na konci účtovného  

obdobia upravený o kurzové rozdiely 

vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje  

účtovná závierka (+/- 

)  

      8 111 4 321 

  

  

 


