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Bardejovská 44, 080 01 Prešov 

 

 
SPRÁVA DOZORNEJ RADY 

 

 

Správa dozornej rady k výsledkom hospodárenie spoločnosti za rok 2018.  

 

Členovia dozornej rady zasadali v roku 2018 trikrát. Dozorná rada na svojich zasadnutiach sa 

zaoberala najmä: 

- Plnením podnikateľského zámeru na rok 2018 a vyhodnocovaním dosiahnutých výsledkov 

spoločnosti a porovnaním daného vývoja s prihliadnutím na adekvátne obdobie minulých 

rokov. 

- Zaoberala sa vývojom pohľadávok a záväzkov v členení : 

a) do splatnosti, 

b) po lehote splatnosti, 

c) a spôsob ich vymáhania, 

     

Dozorná rada podľa článku 21 stanov akciovej spoločnosti preskúmala pre schválenie výročnej 

správy a ročnej účtovnej závierky za rok 2018  tieto materiály :  

1. Zápisnice zo zasadania členov predstavenstva za rok 2018. 

2. Inventúry a inventarizačné zápisy za rok 2018. 

3. Výročná správa o výsledku hospodárenia za rok 2018. 

4. Úprava hospodárskeho výsledku na daňový základ. 

5. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 – návrh. 

6. Audítorská správa  a ostatné materiály na vykonanie kontroly. 

7. Záver. 

  

Na základe predložených materiálov a skutkového preverenia dozorná rada spoločnosti konštatuje 

nasledovné : 

 

K bodu 1. Zápisnice zo zasadnutia členov predstavenstva a.s. za rok 2018 : 

 

Predstavenstvo spoločnosti zasadalo v roku 2018 štyrikrát, vždy k predloženým problémom 

akciovej spoločnosti. Na zasadnutiach boli prejednávané hlavne tieto body: 

- Návrh podnikateľského zámeru pre rok 2018. 

- Správy o výsledkoch hospodárenia za rok 2018. 

- Príprava riadneho valného zhromaždenia konaného 31.5.2018.   

- Správa audítora za rok 2018 a ročná účtovná závierka za rok 2018. 

- Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018. 

- Odpis pohľadávok a záväzkov, opravné položky, ocenenie cenných papierov. 

- Kontrola uznesení z jednotlivých zasadnutí z predchádzajúcich období, 

- Vývoj záväzkov a pohľadávok a ich riešenie. 

- Inventarizácia pohľadávok, záväzkov, ostatných zložiek majetku, vlastného imania. 

- Vývoj hospodárskeho výsledku v roku 2018, porovnanie s plánom a s rovnakým obdobím 

roka 2017. 

 



K bodu 2. Inventúry a inventarizačné zápisy : 

 

Inventarizácia majetku a záväzkov spoločnosti bola vykonaná v zmysle smernice pre vykonanie 

inventarizácie a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Inventúry boli 

vykonané na základe príkazu riaditeľa č. 4/2018 v mesiacoch november a december 2018. 

O celkovom vysporiadaní zistených inventarizačných rozdielov rozhodovala Centrálna 

inventarizačná komisia na svojom zasadnutí dňa  21. 3. 2019. 

 

K bodu 3. Výročná správa o výsledkoch hospodárskej činnosti za rok 2018 : 

 

Dozorná rada konštatuje, že akciová spoločnosť vypracovala správu o výsledkoch hospodárenia za 

rok 2018, podľa skutočne zistených nákladov a výnosov. Spoločnosť vykázala v roku 2018 

hospodársky výsledok  pred zdanením zisk vo výške 48 735,69 €. Výročná správa sa podrobne 

zaoberá plnením ekonomických ukazovateľov, rozoberá podiel jednotlivých nákladov na celkových 

nákladov. Veľká pozornosť sa venuje ďalej charakteristike výnosov, hospodárskemu výsledku, 

finančnej situácii spoločnosti, úverovej politike a ekonomike. 

 

 

K bodu 4. Úprava hospodárskeho výsledku na daňový základ: 

 

Spoločnosť dosiahla v roku 2018 kladný hospodársky výsledok pred zdanením (zisk)  48 735,69 €. 

Po úprave na daňový základ a zohľadnení odloženej dane dosiahol hospodársky výsledok  hodnotu  

45 166,16 €. Pre účely dane z príjmu je daň z príjmu za rok 2018 vo výške 3 569,53 €,  podľa 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

 

K bodu 5. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 – návrh : 

 

Akciová spoločnosť vykázala v roku 2018 hospodársky výsledok po zdanení zisk vo výške           

45 166,16 €. Predstavenstvo  a.s. navrhuje schváliť vysporiadanie zisku prídelom do rezervného 

fondu, prídelom do sociálneho fondu a prídelom do nerozdeleného zisku minulých rokov.  

               

Dozorná rada s daným návrhom  s ú h l a s í. 

 

K bodu 6. Audítorská správa (Stanovisko audítora) : 

 

Správu vypracovala audítorská spoločnosť AV audit, s.r.o., ktorá vo svojom výroku konštatuje, že 

účtovná závierka Poľnonákupu ŠARIŠ, a.s. Prešov, k 31.12.2018 poskytuje pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie spoločnosti Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. Prešov, k 31.12.2018 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 

 

Dozorná rada s a stotožňuje s vyjadrením audítora. 

 

K bodu 7. Záver : 

 

V závere dozorná rada konštatuje, že všetky materiály pre vykonanie kontroly výsledkov účtovania 

v roku 2018 boli dostupné, predložené na potrebný čas.      

  

V závere predseda dozornej rady poďakoval za aktívnu účasť členom dozornej rady.  

 

    V Prešove dňa 26.4.2019.                                            Ing. Anna Birošová  

                                                                                                predseda dozornej rady a.s.  


