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Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017 

zostavené podľa Opatrenia MF SR č.23377/2014-74, 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 podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva 
v znení neskorších predpisov  

 

Čl. I  

Všeobecné informácie  
 

(1)  Názov a sídlo právnickej osoby. Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky v 

nadväznosti na predmet podnikania účtovnej jednotky.  
 
  

Obchodné meno:        OSIVO a.s. 

Sídlo:        Kalinčiakova 2391,  96003  Zvolen 

Dátum založenia:        24.  04. 1992 

Dátum vzniku: 01. 05. 1992 

 
 

1.- zmluvné zabezpečenie výroby a nákupu osív a sadív 

2.- technologická úprava osív a sadív a ich skladovanie 

3.- výrobno-odbytová činnosť 

4.- obchodná činnosť 

5.- nákladná autodoprava 

6.- zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje  

povolenie podľa platných právnych predpisov 

7.- mlynárstvo - výroba a predaj mlynských výrobkov 

8.- výroba sladu 

9.- predaj agrochemických prípravkov – pesticídov 

10.- prevádzkovanie verejných skladov v zmysle osvedčenia Ministerstva pôdohospodárstva  

SR reg. Č. 0022 

11.- laboratórna chemická analýza poľnohospodárskych produktov 

12.- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živnosti 

13.- vykonávanie poľných prehliadok, odber vzoriek a laboratórne skúšanie množiteľského 

materiálu pestovaných rastlín 

 

(2) Informácie o obchodnom mene, sídle, právnej forme a možno uviesť aj iné vhodné údaje 

o účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom.  

nemáme 

  

(3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

príslušným orgánom účtovnej jednotky.  

Účtovná závierka za rok 2016 bola schválená   dňa 30. 06. 2017 - orgánom: Riadne 

valné zhromaždenie akcionárov OSIVO a .s. v sídle spoločnosti. 

 

(4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky.  

Spoločnosť predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého 

pokračovania  jeho činnosti. 
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(5) Údaje o skupine, a to:  

a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú 

závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska 

účtovná jednotka,  

 

b) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú 

závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska 

účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených 

v písmene a),  

c) adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v 

písmenách a) a b),  

 

d) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od 

povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu 

podľa § 22 zákona, pričom sa uvádzajú  

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej 

účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných 

predpisov,22)  

2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych 

účtovných jednotiek.  

 

Spoločnosť je Materská účtovná jednotka na základe § 22 ods. 12 oslobodená od 

povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správ, 

pretože zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa 

významne neovplyvní úsudok o finančnej situácií, nákladoch, výnosoch a výsledku 

hospodárenia za konsolidovaný celok. 

 

Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek je uvedené nižšie: 

1. OSIVOAGRO Nové Zámky, s .r .o. sídlo: Kalinčiakova 2391  Zvolen 

2. OSIVO VIGLES, s.r.o. "v likvidácii", sídlo: Kalinčiakova 2391  Zvolen 

 

 

(6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, 

počet  zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 

z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu 

účtovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo 

člena štatutárneho orgánu.   

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 91 96 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, z toho: 92 102 

počet vedúcich zamestnancov 8 8 
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Čl. II  

Informácie o prijatých postupoch  

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka 

bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, 

uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej 

činnosti a k tomu zodpovedajúci  spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 zákona.   

 

účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite 

pokračovať vo svojej činnosti. 

  

(2) Informácia o aplikácií účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie 

majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Informácia o zmenách 

účtovných zásad a zmenách účtovných metód, a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a 

ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia 

účtovnej jednotky. Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú 

hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčastiach 

účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách.  

 

nenastali žiadne zmeny 

 

(3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa 

uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy 

vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je 

potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.  

nemáme 

 

(4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich 

účtovných odhadov a predpokladov, pričom sa zohľadňuje zásada významnosti. 

Uvádza sa najmä  

a) obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota, reálna hodnota, hodnota 

zistená metódou vlastného imania, aktivovanie úrokov tvoriacich súčasť ocenenia 

majetku a záväzkov,   

 

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:   
 

Č. Názov položky Spôsob oceňovania 

1. Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený: Obstarávacia cena 

2. Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený: Spoločnosť neeviduje 

3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak 

(darom): 

Spoločnosť neeviduje 

4. Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:  Obstarávacia cena 

5. Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený: Vlastné náklady 

6. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak 

(darom): 

Spoločnosť neeviduje 

7. Dlhodobý finančný majetok:  Obstarávacia cena 

8. Zásoby obstarané kúpou: Obstarávacia cena 

9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: Skutočné vlastné náklady 

10. Zásoby obstarané inak (darom): Spoločnosť neeviduje 
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11. ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na 

predaj: 

Spoločnosť neeviduje 

12.1. Vlastné pohľadávky: Menovitá hodnota 

12.2 Kúpené pohľadávky: Obstarávacia cena 

13. Krátkodobý finančný majetok: Obstarávacia cena 

14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: Menovitá hodnota 

15. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek 

a úverov: 

Menovitá hodnota 

16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: Menovitá hodnota 

17. Deriváty: Spoločnosť neeviduje 

18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:  Spoločnosť neeviduje  

19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe 

zmluvy o kúpe prenajatej veci: 

Obstarávacia cena 

20. Majetok obstaraný v privatizácii: Spoločnosť neeviduje 

21. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov: Menovitá hodnota 

Komentár: 

➢ Spoločnosť používa pri oceňovaní úbytku cudzej meny v hotovosti alebo z bankového 

účtu – kurz ECB 

➢ Spoločnosť používa pri oceňovaní prírastku cudzej meny v hotovosti alebo na bankový 

účet – zmenárenský kurz konkrétnej banky. 

➢ Spoločnosť používa pri oceňovaní úbytku rovnakého druhu zásob a cenných papierov –

metódu FIFO (§ 25/5 ZoU; § 22/1 PU). 

b) určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku,  

 

Posúdenie zníženia hodnoty majetku 

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že 

došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa 

účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu 

v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena 

predpokladu zníženia hodnoty. 

 

Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré by 

naznačovali, že došlo k zmene v predpoklade zníženia hodnoty majetku alebo tento 

predpoklad prestal existovať.  

 

Spoločnosť tvorí opravné položky k pohľadávkam, zásobám a finančným investíciám. 

 

c) určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv,  

 

Rezerva je   záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z 

minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy 

sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume 

potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka. 

 

Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému 

záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so 
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súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej 

rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.  

Vzhľadom na splnenie a prekročenie plánovaného výsledku hospodárenia za rok 2017, 

spoločnosť   vytvorila   rezervu na odmeny zamestancov. 

 

Nevyfakturované dodávky majetku 

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok 

hospodárenia a oceňujú sa v odhadovanej výške záväzku. 

 

Nevyčerpané dovolenky 

Spoločnosť tvorí rezervu na nevyčerpané dovolenky za končiaci sa rok. Mzdová účtovníčka 

predloží prehľad nevyčerpanej dovolenky, ktorá je vypočítaná nasledovne:  

počet dní nevyčerpanej dovolenky x priemer na náhrady mzdy za predchádzajúci kvartál = 

suma v EUR x odvody do fondov vo výške 35,2% = Suma spolu v EUR. 

 

d) určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri 

oceňovaní reálnou hodnotou, a to:  

nemáme náplň 

e) určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými 

nákladmi, a to:  

nemáme náplň 

f) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, 

sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy,  

 

Druh investičného majetku 

 

Odpisová metóda 

doba 

Ročná odpisová 

sadzba 

 

Spôsob stanovenia 

odpisovej sadzby 

Dlhodobý nehmotný 

majetok  

   

Zriaďovacie náklady     

Aktivované náklady na 

vývoj  
  

 

Softvér rovnomerne 25,00 

podľa životnosti majetku a 

zaradenia do odpisových 

skupín  

Oceniteľné práva     

Goodwill     

Ostatný dlhodobý nehmotný 

majetok  
  

 

Dlhodobý hmotný majetok 

súčet - odpisovaný  
  

 

Stavby  

rovnomerne 
1,3; 2,0; 1,5; 5,0; 

3,3 

podľa životnosti majetku a 

zaradenia do odpisových 

skupín  

Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí  rovnomerne 5,0 - 25,0, 

podľa životnosti majetku a 

zaradenia do odpisových 

skupín  

Pestovateľské celky trvalých 

porastov  
  

 

Základné stádo a ťažné 

zvieratá  
  

 

Ostatný dlhodobý hmotný 

majetok  rovnomerne 20,0 a 80,0 

podľa Vnútropodnikovej 

smernice, doba použiteľnosti 

je dlhšia ako 1 rok  
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g) informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú 

zložky majetku a ich ocenenie.  

Dotácie zo štátneho rozpočtu  

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer 

isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.  

Dotácie na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa 

najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako 

výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto 

dlhodobého majetku.  

 

Dotácie na úhradu nákladov, ktoré kompenzujú konkrétne náklady spojené s činnosťou 

účtovnej jednotky sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát 

sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením 

nákladov na príslušný účel. 

 

Spoločnosti bola na základe zmluvy s Ministerstvom hospodárstva SR v roku 2006, 2009 

a 2010 poskytnutá dotácia vo výške  2 690 143,03 EUR na obstaranie HIM. Obstarávacia 

cena HIM bola 6 637 258,36 EUR. Podľa zmluvy Spoločnosť nesmie predať HIM do 5 

rokov od poskytnutia dotácie. HIM sa odpisuje podľa zaradenia majetku do odpisových 

skupín a doby odpisovania od 4 rokov do 20  rokov. Dotácia sa rozpúšťa do výnosov 

z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s odpismi z HIM.  

 

Poskytnuté dotácie na obstaranie majetku  

 
 

Zložka majetku 
 

Spôsob ocenenia 

 
Zostatková cena DHM  k 31.12.2017 je vo výške 

2 736 409,- €  

 

Zostatková hodnota poskytnutej dotácie na obstaranie 

DHM je vo výške 824 622,- € 

  

5) V poznámkach sa uvádza informácia o oprave významných chýb minulých účtovných 

období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk 

minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Účtovná jednotka môže uviesť aj 

informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom 

účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného 

obdobia.  

Spoločnosť neeviduje opravy významných chýb minulých účtovných období 

 

 

 Čl. III  

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy  

 (1) K aktívam sa v poznámkach pri zohľadnení zásady významnosti uvádzajú doplňujúce a 

vysvetľujúce informácie o  

a) dlhodobom majetku, a to:   

1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek dlhodobého majetku v 

nadväznosti na členenie položiek súvahy; uvádza sa ocenenie majetku na začiatku 

účtovného obdobia, jeho prírastky, úbytky a presuny počas účtovného obdobia a 

ocenenie na konci účtovného obdobia,  
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2. prehľad oprávok a opravných položiek podľa zložiek dlhodobého majetku v 

nadväznosti na členenie položiek súvahy; uvádza sa hodnota oprávok a opravných 

položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas 

účtovného obdobia a hodnota na konci účtovného obdobia,  

3. prehľad o čistej (netto) hodnote dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a 

na konci účtovného obdobia,   

4. úroky aktivované ako súčasť ocenenia (obstarávacia cena, vlastné náklady) počas 

účtovného obdobia,  

 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie 

Aktivované 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľ-
né 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 

 98 858      98 858 

Prírastky  672      672 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 99 530      99 530 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 62 916      62 916 

Prírastky  5 056      5 056 

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 67 972      67 972 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

       
 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

       
 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 35 942      35 942 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 31 558      31 558 
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Tabuľka č. 2 

Dlhodobý nehmotný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Aktivované 
náklady 
na vývoj 

Softvér 
Oceniteľ-
né 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 

 62 920    10 166  73 086 

Prírastky  26 328      26 328 

Úbytky  556      556 

Presuny  10 166    -10 166   

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 98 858    0  98 858 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 62 920      62 920 

Prírastky  552      552 

Úbytky  556      556 

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 62 916      62 916 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

       
 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
účtovného obdobia 

       
 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

 0    10 166  10 166 

Stav na konci 
účtovného obdobia 

 35 942    0  35 942 

 Dlhodobý hmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:   
 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý hmotný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 
veci a  
súbory 

hnuteľných 
vecí 

Pestovateľ
ské celky 
 trvalých 
porastov 

Základn
é stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Ostatný 
DHM 

Obstará-
vaný DHM 

Posky
tnuté 
predd
avky 
na  

DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 



Poznámky Úč PODV 3 – 01                                    IČO: 31562965        DIČ: 2020468956 

 

9 

 

 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                     

Pozemky Stavby 

Samos-
tatné 

hnuteľné 
veci a  
súbory 

hnuteľ-ných 
vecí 

Pestova-
teľské celky 

 trvalých 
porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Ostatný DHM 
Ob-stará-

vaný 
DHM 

Poskyt-
nuté 
pred-
davky 

na  
DHM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

324 818 5 777 633 7 510 213   244 181 2 778  13 859 623 

Prírastky 11786    2 850 87 216   - 13 12 205  114 044 

Úbytky 8 049 181 996 78 933   91 340 0  360 318 

Presuny   2 778    -2 778   

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

328 555 5 598 487 7 521 274   152 828 12 205  13 613 349 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 2 586 315 5 453 174   244 181   8 283 670 

Prírastky  214 726 214 647   - 13   429 360 

Úbytky  181 996 78 934   91 340   352 270 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 2 619 045 5 588 887   152 828   8 360 760 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

324 818 3 191 318 2 057 039   0 2 778  
                   

5 575 953 

 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

328 555 2 979 442 1 932 387   0 12 205  
                      

5 252 589 
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Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

323 320 5 791 894 7 759 615   252 138 12 958  
                    

14 139 925 
 

Prírastky 10 304  30 302   673 2 778  44 057 

Úbytky 8 806 14 261 292 662   8 630 0  324 359 

Presuny   12 958    -12 958   

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

324 818 5 777 633 7 510 213   244 181 2 778  13 859 623 

Oprávky 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 2 463 903 5 479 465   252 138   8 195 506 

Prírastky  136 673 263 987   673   401 333 

Úbytky  14 261 290 278   8 630   313 169 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 2 586 315 5 453 174   244 181   8 283 670 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 
 

      
 

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

323 320 3 327 991 2 280 150   0 12 958  
              

5 944 419 

 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

324 818 3 191 318 2 057 039   0 2 778  
                   

5 575 953 

 

 

b) dôvodoch účtovania o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke 

právo, napríklad majetok obstaraný finančným prenájmom, majetok pri ktorom vlastnícke 

právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva 

účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke,  

 

Spoločnosť  účtuje  o dlhodobom majetku obstaranom na základe finančného prenájmu 

 

c) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené 

záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať,  
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c.1) 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  

 
 

c.2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný 

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

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 
HODNOTA ZA BEŽNÉ ÚČTOVNÉ 

OBDOBIE 

 
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 

 

  
10 718 774,-€ 

 

Založený majetok Hodnota ZP 

Záložne právo 
bolo uplatnené 

účtovnou 
jednotkou 

Dokument 

                                                                 
ČSO Lučenec+ Nové Zámky+ ,V.Krtíš 

                  
2 788 722,- 
 

                
ČSOB a. s. 

                                          
znalecké posudky  

                                                        
ČSO Pstruša + Krpeľany + 
Ružomberok  
  

            
2 279 376,- 
 

UniCredit 
Bank  a. s.  

znalecké posudky  

Sladovňa Levice + Projekt EU  5 210 676,- 
Tatra Banka 
a.s.  

znalecké posudky  

OSIVO ZVOLEN a.s.     140 000,- 
Finančná 
výpomoc 

Hnuteľný majetok 

PD Neverice    300 000,- 
Finančná 
výpomoc 

Hnuteľný majetok 

 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                     

 
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 

 BEZPROSTREDNE 
PREDCHÁDZAJÚCE ÚČTOVNÉ 

OBDOBIE 

 
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo 

 

                                                    
10 307 439,-€ 

 

Založený majetok Hodnota ZP 

Záložne právo 
bolo uplatnené 

účtovnou 
jednotkou 

Dokument 

                                                       
 ČSO Lučenec + Nové Zámky + V.Krtíš 
 

             
2 758 843,- 

 
ČSOB a.s. znalecké posudky  

                                                                 
ČSO Pstruša +Krpeľany+ Ružomberok  
 

             
2 287 843,- 

 

UniCredit 
Bank  a .s. 

znalecké posudky  

Sladovňa Levice + Projekt EU  4 820 753,- 
Tatra Banka 
a.s.  

znalecké posudky  

OSIVO ZVOLEN a. s.     140 000,- 
Finančná 
výpomoc 

Hnuteľný majetok 

PD Neverice    300 000,- 
Finančná 
výpomoc 

Hnuteľný majetok 
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d) majetku, ktorým je goodwill, a to dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie 

opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty,  

 

e) výskumnej a vývojovej činnosti za účtovné obdobie, a to v členení na  

1. náklady na výskum vynaložené v účtovnom období,    nemáme 

2. neaktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období,  nemáme 

3. aktivované náklady na vývoj vynaložené v účtovnom období,   nemáme 

f) štruktúre dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnení v členení v nadväznosti na 

položky súvahy, ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva v inej účtovnej jednotke 

rozhodujúci vplyv, spoločný rozhodujúci vplyv, podstatný vplyv; uvádza sa aj obchodné 

meno, sídlo, podiel na základnom imaní a podiel na iných zložkách vlastného imania, 

výška vlastného imania a výsledok hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky,  

 

g) dlhodobom finančnom majetku podľa písmena a),okrem prehľadu oprávok,  

 

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 

OSIVOAGRO Nové 
Zámky s.r.o. 

100 % 100 % 162 990 + 3 717 162 990 

OSIVO VIGLES s.r.o. 
v likvidácií 

51 % 51 % - 279  - 523  

      

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom 

      

      

      

Ostatné realizovateľné CP a podiely   

ISTROPOL SOLARY 
a.s. SOLARY 

0,000 % 0,000 % 1 ks  44 

Agrochemický podnik 
Veľký Krtíš 

4,82 % 4,82 %    

      

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ 

      

      

DFM spolu X x x x 163 034 
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h) ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania a vplyve takého ocenenia na výsledok 

hospodárenia a na výšku vlastného imania; uvádza sa v tabuľkovej forme zobrazenie 

pohybu v oceňovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia 

reálnou hodnotou počas účtovného obdobia,  

i) opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku v nadväznosti na položky 

súvahy, pričom sa uvádza stav opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, zmeny 

počas účtovného obdobia a stav na konci účtovného obdobia,  

 

Obstarávacia  cena  zložiek  dlhodobého finančného majetku v členení  podľa jednotlivých 

položiek súvahy na začiatku  bežného  účtovného  obdobia,  prírastky,  úbytky  a presuny  

tohto  majetku v obstarávacej cene počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného 

účtovného obdobia:  

Dlhodobý finančný majetok: 
 
Tabuľka č. 1 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bežné účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové CP 
a podiely 

v DÚJ 

Podielové  
CP a podiely  

v 
spoločnosti 
s podstatný
m vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostatný 
DFM 

Pôžičky s 
 dobou 

splatnosti 
najviac 

jeden rok 

Obstará-
vaný  
DFM 

Posky
tnuté 
predd
avky 
na  

DFM 

Spolu 

a b c d e f g h I j 

Prvotné ocenenie 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

391 180  43 230      
               

434 410 
 

Prírastky          

Úbytky 22 393        22 393 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

368 787  43 230      
              

412 017 
 

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

232 121  43 186      275 307 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

232 121  43 186      275 307 

Účtovná hodnota 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

159 059  44      159 103 

Stav na konci 
účtovného 

136 666  44      136 710 
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obdobia 

Ocenenie metódou vlastného imania 

Stav  na začiatku 
účtovného 
obdobia 

         

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

         

 
Tabuľka č. 2 

Dlhodobý 
finančný 
majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie                                                                                                                                                                     

Podielové CP 
a podiely 

v DÚJ 

Podielové  
CP a podiely  

v 
spoločnosti 
s podstatný
m vplyvom 

Ostatné 
dlhodobé 

CP 
a podiely 

Pôžičky 
ÚJ  

v kons. 
celku 

Ostatný 
DFM 

Pôžičky s 
 dobou 

splatnosti 
najviac 

jeden rok 

Obstar
á-vaný  
DFM 

Poskyt
nuté 

predda
vky na  

DFM 

Spolu 

a b c d e f g h i j 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

334 221  43 230      377 451 

Prírastky 80 000        80 000 

Úbytky 23 041        23 041 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

391 180  43 230      
               

434 410 
 

Opravné položky 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

232 121  43 186      275 307 

Prírastky          

Úbytky          

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

232 121  43 186      275 307 

Účtovná hodnota 
Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

102 100  44      102 144 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

159 059  44      159 103 

Ocenenie metódou vlastného imania 

Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia 

45 434        45 434 
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Prírastky          

Úbytky 23 041        23 041 

Presuny          

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

22 393        22 393 

 

j) zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku,  

 

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      

 

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 

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)  dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom 

finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať, 
 
Informácia o  dlhodobom finančnom majetku 

Dlhodobý finančný majetok Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo  

  

 

l) podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách alebo 

podobných cenných papieroch, pričom sa uvádza ich počet a rozsah práv, ktoré 

predstavujú,  
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m)  opravných položkách k zásobám v členení v nadväznosti na položky súvahy, pričom sa 

uvádza ich stav na začiatku účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie počas účtovného 

obdobia a stav na konci účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby a zúčtovania,  

 

Informácie k písm. m) o opravných položkách k zásobám 

 
Tabuľka č. 1 
 

Zásoby 

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 

Materiál 10 515 9 345  10 515 9 345 

Nedokončená výroba a 
polotovary vlastnej výroby 

     

Výrobky      

Zvieratá       

Tovar 36 507 19 548 20 775 15 732 19 548 

Nehnuteľnosť na predaj      

Poskytnuté preddavky  na 
zásoby 

     

Zásoby spolu 47 022 28 893 20 775 26 247 28 893 

 

n) zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka 

obmedzené právo s nimi nakladať,  

 

Informácie k  písm. n) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo 

 

Zásoby 
Hodnota za bežné 
účtovné obdobie 

Hodnota za bezprostredne 
predchádzajúce 

 účtovné obdobie 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 2 481 463 2 808 680 

 

o) zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, pričom sa 

uvádzajú  

nemáme náplň 

 

p) najvýznamnejších položkách pohľadávok, pričom sa tiež uvádzajú opravné položky za 

účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia,  tvorba, zúčtovanie 

opravných položiek a stav na konci účtovného obdobia a osobitne sa uvádza dôvod ich 

tvorby a zúčtovania,  

 

Informácie k  písm. p) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam 
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Pohľadávky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav OP 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

Tvorba 
OP 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu zániku 
opodstatnenosti 

Zúčtovanie OP 
z dôvodu vyradenia 

pohľadávok  
z účtovníctva 

Stav OP 
na konci 

účtovného 
obdobia 

A b c d e f 

Pohľadávky 
z obchodného styku  

982 910 70 352 9 895 244 807 798 560 

Pohľadávky voči DÚJ 
a MÚJ 

  104 779      104 779 

Ostatné pohľadávky 
v rámci kons. celku 

     

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu 

     

Iné pohľadávky      

Opravné položky      
k pohľadávkam 
spolu 

1 087 689 70 352 9 895 244 807 903 339 

Komentár: 

Spoločnosť tvorí účtovné opravné položky podľa vnútropodnikovej smernice vo výške 20 %  

k pohľadávkam nad 360 dní po lehote splatnosti, vo výške 50 % k pohľadávkam nad 720 dní 

po lehote splatnosti a vo výške 100 % k pohľadávkam nad 1 080 dní po lehote splatnosti 

Opravné položky na pohľadávky sa účtujú pri vstupe do konkurzu, pri rizikových 

pohľadávkach do výšky 100%. Pri úhrade pohľadávky sa opravné položky rušia. 

 

q) hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,  

Informácie k písm. q) 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 955 610 2 443 394 
                                         

3 399 004 
 

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ  104 886 
                                     

104 886 
 

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 
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Pohľadávky voči spoločníkom, 
členom a združeniu 

   

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie 
72 574 

 
 72 574 

Iné pohľadávky    

Krátkodobé pohľadávky spolu 1 028 184 2 548 280 3 576 404 

 

r) hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s 

uvedením formy zabezpečenia, hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a 

hodnote pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,  

 

Informácie k písm. r)  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 

105 000 139 437 

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné 
právo 

x 1 087 405 

1.  Spoločnosť má pohľadávky voči  dvom z odberateľom, ktoré sú k 31.12.2017 vo výške 

139 437,- EUR, kryté  záložným   právom  v  jednom  prípade  hnuteľným majetkom – traktor 

a v druhom prípade hnuteľný majetok- obilný kombajn. 

2.  Pohľadávky založené v prospech Tatrabanky  - Osivo a. s. ako záložca – ručenie OSIVU 

Zvolen na kontokorent  č. 900.1258  pohľadávkami  voči  dvom z odberateľov vo výške      

84 514,- EUR. Pohľadávka založená v prospech EXIMBANKY – súčasné aj budúce 

pohľadávky voči dvom odberateľom. V prvom prípade je výška pohľadávky 160 785,- EUR, 

v druhom prípade je výška pohľadávky 72 106,- EUR. Pohľadávky založené v prospech 

UNICREDIT Bank vo výške  775 343,- EUR  Hodnota pohľadávok spolu  1 092 748,- EUR. 

 

s) výpočte odloženej daňovej pohľadávky,  

Informácie k písm. s) o odloženej daňovej pohľadávke 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

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

    

odpočítateľné     

zdaniteľné     

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

    

odpočítateľné     

zdaniteľné     
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Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti     

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty     

Sadzba dane z príjmov ( v %)   

Odložená daňová pohľadávka   

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad   

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok     

Zmena odloženého daňového záväzku    

Zaúčtovaná ako náklad     

Zaúčtovaná do vlastného imania    

Iné   

Komentár: 

ÚJ má povinnosť auditu a preto má aj povinnosť účtovať o odloženej dani. 

 

t) zložkách krátkodobého finančného majetku,  

Informácie k písm. t) o krátkodobom finančnom majetku 

Tabuľka č.1  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Pokladnica, ceniny 27 534 14 087 

Bežné účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky 
 
Banky 

89 390 168 837 

Vkladové účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky termínované 

  

Peniaze na ceste   

Spolu 116 924 182 924 

u) ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 

závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania a vplyve takého ocenenia na 

výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,   

Informácie k písm. u) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou 

v) opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku za účtovné obdobie, s 

uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k 

nemu a ich stavu na konci účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby 

a zúčtovania,  

Informácia k  písm. v) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku 

w) krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o 

krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním 

nakladať,  

x) Informácia k písm. w) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené 

záložné právo  
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Názov položky Hodnota za bežné účtovné obdobie 

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo  

y) vlastných akciách, a to o  

1. dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,   

Spoločnosť odkúpila vlastné akcie od drobných akcionárov 

2. počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o 

počte a menovitej hodnote prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom 

sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,  

Spoločnosť kúpila vlastné akcie v počte 1 452 ks akcií v hodnote  8 712,- EUR., t. j. 0,05% 

3. počte a protihodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o 

počte a protihodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú 

osobu 

Spoločnosť  nepreviedla žiadne vlastné akcie  

4. počte, menovitej hodnote a protihodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré 

účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich 

percentuálny podiel na upísanom základnom imaní,   

Spoločnosť má v držbe vlastné akcie v počte 1 452 ks akcií v hodnote  8 712,- EUR., t. j. 

0,05 %. 

z) významných položkách účtov časového rozlíšenia.  

Opis položky                       Bežné účtovné obdobie         Bezprostredne       
                                                          predchádzajúce 
                                                                                                                 účtovné obdobie  

Náklady budúcich období dlhodobé:   
Náklady budúcich období krátkodobé:   6 814    6 413 

Príjmy budúcich období dlhodobé:  

Príjmy budúcich období krátkodobé:      106                               2 356  

 

 

(2) K pasívam súvahy sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o  

a) vlastnom imaní, a to:  

1. opis základného imania najmä počet akcií, ich menovitá hodnota, práva spojené s 

jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie,  

 
Text 

 
v € 

Základné imanie celkom  2 698 670 

Počet akcií ( a.s. )     103 795 

Nominálna hodnota I akcie ( a.s. )      26,00 

  

Hodnota podielov podľa spoločníkov ( obchodná 
spoločnosť )  

 

Zúčtovanie zmeny základného imania pred zápisom do 
obchodného registra  

 

Základné imanie - účet 411  2 698 670 

Splatené základné imanie  2 698 670 

 Hodnota upísaného vlastného imania: 

Výška upísaného imania zapísaného v 
obchodnom registri  

              2 698 670 
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2.počet a menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia a iný titul zmeny  

vlastného imania počas účtovného obdobia: 

 

3.rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v 

predchádzajúcom účtovnom období,  

Informácia k bodu 3 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Tabuľka č. 1 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk  320 161 

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu 33 000 

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov  

Prídel do sociálneho fondu  

Prídel na zvýšenie základného imania  

Úhrada straty minulých období 287 161 

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov  

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom  

Iné   

Spolu 320 161 

 
Tabuľka č. 2 

2. prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty 

vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri 

použití metódy vlastného imania  

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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Opis položky 

 

Súčet / hodnota / 

ziskov strát 

Oceňovací rozdiel k finančnému majetku (414)    

3. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní,  

Opis položky zisk na akciu 
podiel na základnom 

imaní 

Základný zisk + / - strata na akciu  3,40  

 

4. navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadania  účtovnej straty,  

Názov položky Bežné účtovné obdobie 

Účtovný zisk / Účtovná strata 352 737 

Návrh vysporiadania účtovného zisku alebo účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 

Do zákonného rezervného fondu  17 637 

Do štatutárnych a ostatných fondov  

Do nerozdeleného zisku minulých rokov  

Úhrada straty spoločníkmi, členmi  

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 331 600 

Iné – nákup vlastných akcií     3 500 

Spolu  352 737 

b) jednotlivých druhoch rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku 

bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného 

obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok 

použitia rezerv,  

Spoločnosť z rozdelenia zisku navrhuje vytvoriť rezervný fond na nákup vlastných akcií 

vo  výške 3 500,- EUR 

 

Informácie k 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:           
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Krátkodobé rezervy, z toho: 88 237 139 747 88 237 
 

139 747 

Náklady na energiu 0 0 0 
 

0 

Rezerva na ostatné náklady 38 346 88 369 38 346 
 

88 369 

Zverejnenie RUZ 100 100 100  100 

Audit overenie RUZ 1 600 1 600 1 600  1 600 

Rezerva na dovolenku 48 191 49 678 48 191  49 678 

Tabuľka č. 2 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

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: 72 992 88 237 72 992 
 

88 237 

Náklady na energiu 0 0 0 
 

0 

Rezerva na ostatné náklady 15 989 38 346 15 989 
 

38 346 

Zverejnenie RUZ 100 100 100  100 

Audit overenie RUZ 1 600 1 600 1 600  1 600 

Rezerva na dovolenku 55 303 48 191 55 303  48 191 

 

c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,  

 

Informácie k písm. c)  o záväzkoch okrem bankových úverov, pôžičiek, krátkodobých 

finančných výpomoci, záväzkov zo sociálneho fondu, odložených daňových záväzkov 

a rezerv  

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu 23 215  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov 

23 215 
 

Krátkodobé záväzky spolu 2 323 999 2 544 524 
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Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 

  982 387 1 372 204 

Záväzky po lehote splatnosti 1 341 612 1 172 320 

 

d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky 

súvahy;  uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov,  

 

             Súvahová položka 

Zostatková doba splatnosti 

      do 1 roka od 1 do 5 rokov 
                            
viac ako 5 rokov 
 

 
Dlhodobé záväzky 

 

 
102 

 
 23 215  

Dlhodobé záväzky z obchodného 
styku (321A,479A) 

103    

 
Čistá hodnota zákazky (316A) 

107    

Ostatné záväzky voči prepojeným 
Účtovným jednotkám (471A) 

108    

 
Ostatné dlhodobé záväzky (479A) 

110  6 283  

 
Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 

 

 
111 

 
   

 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 

 
112    

 
Vydané dlhopisy (473A/-255A) 

 
113    

Iné dlhodobé záväzky 
(336A,372A, 474A,47xA) 

115  16 932  

Krátkodobé záväzky súčet 
(r.123 až 135) 

122 2 512 530   

Záväzky z obchodného styku 
(321A,322A,324A,325A, 326A, 
475A,476A,478A,47XA) 

123 2 324 701   

Záväzky z obchodného styku voči 
prepojeným účtovným jednotkám 
(321A,322A,324A,325A, 326A, 
475A,476A,478A,47XA) 

124 
101 370 

 
  

Ostatné záväzky z obchodného 
styku (321A,322A,324A,325A, 
326A, 
475A,476A,478A,47XA) 

126 2 223 331   

 
Čistá hodnota zákazky (316A) 

127    

Ostatné záväzky voči prepojeným 
účtovným jednotkám (361A, 471A) 

128    

Záväzky voči spoločníkom a  
združeniu (364,365,366,367,368,) 

130 252   

Záväzky voči zamestnancom 
(331, 333, 33x, 479A) 

131 60 957   
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Záväzky zo sociálneho poistenia  
(336A) 

132 38 821   

Daňové záväzky a dotácie 
(341, 342,  343, 345, 346, 347, 34x) 

133 14 605   

Iné záväzky 
(372A,379A,474A,475A,479A,47XA) 

135 73 194   

 

e) hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečenom inou formou 

zabezpečenia, a to s uvedením formy zabezpečenia,  

Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné právo     nie 

Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať  nie 

 
f) výpočte odloženého daňového záväzku:  

 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

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

3 359 266 3 538 663 

Odpočítateľné - 54 056 - 20 468 

Zdaniteľné 3 413 322 3 559 131 

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

- 1 105 087 - 971 064 

Odpočítateľné - 1 106 557 -972 534 

Zdaniteľné      1 470       1 470 

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti - 59 680 - 592 185 

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty 
  

Sadzba dane z príjmov ( v %) 21 21 

Odložená daňová pohľadávka   

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad   

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok 460 845  414 837 

Zmena odloženého daňového záväzku 
 

 

Zaúčtovaná ako náklad  46 007            - 186 052 

Zaúčtovaná do vlastného imania 
 

 

Iné   

 

g) Záväzky zo sociálneho fondu:   

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 
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Začiatočný stav sociálneho fondu 33 034 32 027 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 4 822 4 966 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 
  

Ostatná tvorba sociálneho fondu 
  

Tvorba sociálneho fondu spolu 4 822 4 966 

Čerpanie sociálneho fondu  5 359 3 959 

Konečný zostatok sociálneho fondu 32 497 33 034 

 

h) vydaných dlhopisoch, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť,  

Názov vydaného 
dlhopisu 

Menovitá 
hodnota 

Počet Emisný kurz Úrok Splatnosť 

      

      

      

      

i) bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach, pričom sa uvádza 

najmä mena, v ktorej boli poskytnuté, charakter, hodnota v cudzej mene a hodnota v eurách, 

výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia,  

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 
bezprostredne 
predchádzajú-

ce účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé bankové úvery 

  Tatra Banka - projekt EU        
(461521) 

EUR 6M+3,05  30.06.2020 103 261 103 261 223 261 

             

 Spolu dlhodobé úvery       103 261 103 261 223 261 

Krátkodobé bankové úvery 

 Tatra Banka - projekt EU        
(461121+461521) 

EUR 6M+3,05 30 .06 .2018 120 000 120 000 120 000 

 EXIM Banka  
(461123+461124) 

EUR 3M+3,3 30 .12. 2018 1 500 000  1 500 000 1 378 098 

UniCredit Bank (231340) EUR M+3,6 31. 05. 2018 388 498 388 498 1 170 005 

ČSOB Banka  (231710) EUR M+2,85 28. 04. 2018 1 096 212 1 096 212 1 258 162 

Tatra Banka prev .účet 
(221400) 

EUR 6M+3,05 15 .06. 2018 1 756 338 1 756 338 1 772 850 

       

Spolu úvery    4 861 048 4 861 048 5 699 115 

 
Zabezpečenie je uvedené pri DHM, pri pohľadávkach 
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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 

predchá-
dzajúce 
účtovné 
obdobie 

a b c d e f g 

Dlhodobé pôžičky 

             

             

             

Krátkodobé pôžičky 

       

       

       

Spolu       

Krátkodobé finančné výpomoci 

OSIVO Zvolen a. s. 
Zvolen 

 EUR 3,9 % 31. 07. 2018 145 460,- 145 460,- 140 000 

PD Neverice EUR 4,0 % 29. 12. 2018 250 000,- 250 000,- 300 000 

       

Spolu    395 460,- 395 460,- 440 000 

Spoločnosť na poskytnuté finančné výpomoci so spoločnosťou OSIVO Zvolen a. s. má 

Zmluvu o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam vo výške 140 000,-€, ako aj so 

spoločnosťou PD Neverice., ktorá na finančnú výpomoc má zriadené záložné právo na 

hnuteľný majetok vo výške 300 000,- €. 

 

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich 

období: 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Výdavky budúcich období dlhodobé, z 
toho:  

0,00 0,00 

Výdavky budúcich období krátkodobé, z 
toho: 384 100 

0,00 7 763 

Výnosy budúcich období dlhodobé, z 
toho:  

727 844 824 622 

Dotácia 2001 384 502   73 887  77 992 

Dotácia 2008 384 528  293 065 336 853 

Dotácia 2010 384 520  317 950 361 316 

Dotácia 2010 384 521   13 802  17 252 

Bezplatne nadobud. moričky 384531  0 0 

Bezplatne nadobud. moričky 384532  0 0 

Bezplatne nadobud. Haly LC 384 510   29 140  31 209 
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Výnosy budúcich období krátkodobé, z 
toho:  

96 778 98 740 

Bezplatne nadob. hala LC 384 110  2 069 2 069 

Dotácia 2001 384 200  4 105 4 105 

Dotácia 2008 384 208  43 788 45 749 

Dotácia 2010 384 210  3 450 3 451 

Dotácia 2010 384 220  43 366 43 366 

Bezplatne nadobud. moričky 384310  0 0 

Bezplatne nadobud. moričky 384320  0 0 

Spolu 384 824 622 931 125 

 

(3) Pri majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach 

prenajímateľa sa uvádza  

Spoločnosť neprenajíma  majetok formou finančného prenájmu 

 

(4) Pri majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu sa 

uvádza  

Spoločnosť má prenajatý  majetok formou finančného prenájmu. 

 

INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV: 

 

Prevod od teoretickej Dane z príjmov k vykázanej dane z príjmov je vykázaný 

v nasledujúcom prehľade: 

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: 

401 625 X x 136 990 X x 

teoretická daň  X 84 341 21 % X 30 138 22% 

Daňovo neuznané náklady 719 972 151 194 37,6% 771 970 169 833 124,0 % 

Výnosy nepodliehajúce dani - 331 460 - 69 607 -17,3%     -128 549 -28 281 -20,6% 

Vplyv nevykázanej odloženej 
daňovej pohľadávky 

      

Umorenie daňovej straty - 790 136 -165 929 - 41,3%     - 780 412 -171 691 -125,3% 

Zmena sadzby dane       

Iné       

Spolu 0  0 
 

0  0 
 

Splatná daň z príjmov x  2 880 0,7% x  2 880 2% 

Odložená daň z príjmov X 46 008 11 % x -186 052 -135 % 

Celková daň z príjmov  X 48 888 12 % x -183 171 - 133 % 
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(5) O odloženej dani z príjmov sa uvádzajú informácie o 

 

 
 

(6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených 

derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej 

hodnoty v priebehu účtovného obdobia.   

 

 

Čl. IV 

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát 

 

(1) K položkám výnosov a nákladov sa v poznámkach uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce 

informácie o  

a) sume tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa 

jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky,  

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a) sume odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom 

účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo 

zmeny sadzby dane z príjmov 
 19 754 

b) sume odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom 

účtovnom období týkajúcej 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 

  

c) sume 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     

d) sume neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých 

daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných 

dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená 

daňová pohľadávka 

  

e) odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám 

účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na 

účty nákladov a výnosov 
 

  

f) vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou 

odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom 

hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie 

sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z 

príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením 

vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov   

g) zmene sadzby dane z príjmov   
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2017  2016 

EUR  EUR 

--------------------------------------------------------------------          ----------------   ------------------- 

Výrobky: 

Osivá               3 752 288  3 460 374 

Zemiaky        71 062       46 370 

Slad               1 021 501     656 510 

Vývoz – slad              1 394 061             1 284 656 

Vývoz – osivá                 648 860                328 746 

            ------------------  -------------------

               6 887 772            5 776 656 

 

Tovar: 

Osivá               2 748 254             3 005 935 

Hnojivá                 458 885     668 849 

Slad                         124        51 022 

Remuneračné poplatky      16 403       24 334  

Vývoz – slad              1 123 126             1 061 345 

Vývoz – osivá                 454 339                840 280 

            -------------------  ------------------- 

               4 801 131             5 651 765 

 

Služby: 

Služby pri osivách (čistenie, morenie, skladovanie ...)           133 502     133 641 

Služby – nájom nebytových priestorov    26 239       45 062 

Služby – vývoz         1 841            675 

         --------------------   ------------------- 

                  161 582     179 378 

 
 

b) zmene stavu vnútroorganizačných zásob; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi 

stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného 

účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek 

zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary,  

 

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 1 359 153 1 259 994   494 551 99 159  765 443 

Zvieratá           

Spolu       99 159 765 443 
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Manká a škody x x X     

Reprezentačné x x X     

Dary x x X     

Iné x x  16 993 117 186 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných zásob 
vo výkaze ziskov a strát 

x x X 116 152 882 629 

 

c) opise a sume významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov: 

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku  účet 623 100    nemáme 

Aktivácia dlhodobého hmotného investičného majetku účet 624     nemáme 

 

d) opise a sume ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti  

 Názov      účet        2017     2016 
            EUR     EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------            --------------------     --------------------- 
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti spolu  R08+09  604 401               815 174 
Z toho:   Tržby z predaja HIM    641  283 761  367 126 
 Tržby z predaja materiálu    642      3 064      1 846 

Zmluvné úroky z omeškania   644,645      2 899      7 283     
Výnosy z postúpených pohľadávok  646  160 950                306 397 
Ostatné výnosy     648  153 727                132 522  
 
 

e) celkovej sume osobných nákladov, a to v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú 

činnosť, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie 

 Názov      účet      2017    2016 
             EUR    EUR 
-------------------------------------------------------------------------------------------          -----------------------   ---------------------- 
Celková suma osobných nákladov spolu   52x  1 463 698 1 446 868 
Z toho: mzdové náklady     521     973 107     968 662 
 Odmeny členom orgánov spoločnosti  523       73 226      72 894 
 Náklady na sociálne poistenie   524,525     361 685    356 534   
 Sociálne náklady     527,528       55 680      48 778  
 
 

f) opise a sume významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov; 

osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka,  

 

 Názov      účet        2017  2016 
          EUR   EUR 
-----------------------------------------------------------------------------------------           ---------------------    -------------------- 
Ostatné finančné výnosy spolu               8                     79  
Z toho:  Tržby z predaja cenných papierov   661           0        0
 Výnosové úroky     662              0        8 
 Ostatné výnosy z cenných papierov  665           1           1 
Kurzové rozdiely      663               7      70 
                   Z toho KR účtované na konci UO  663200           0        0 
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g) opise a sume významných položiek nákladov za poskytnuté služby 

 

 Názov      účet        2017  2016 
           EUR   EUR 
-----------------------------------------------------------------------------------------          -----------------------    ---------------------- 
Náklady za poskytnuté služby spolu:     771 528  868 793 
Z toho: Opravy a udržovanie    511    94 395    74 384 
 Cestovné     512    13 420                 14 992  

Náklady na reprezentačné    513    14 783    15 214 
 Ostatné služby – prepravné   518  308 531  429 750 
 OS -  Náklady na reklamu    518410    14 439    12 726 
 OS – Náklady na rozbory    518610    23 336    25 590  

OS – Poplatky za telefóny    51810x    13 264     17 541   
 OS – Nájomné budovy, stroje, MV   51834x    80 585    83 516 
 OS -  Náklady na sprostred. .činnosť    518650    21 352    20 095 
 OS -  Náklady na správu siete, program NORIS 5186xx    13 557     16 955 
 OS – Náklady na mýto, diaľničné nálepky  518760    19 561                 21 431 
 OS -  Stočné     518910    39 313                 43 872 
              OS -  Právne zastupovanie   518920    25 052                 26 314 
 Ostatné náklady     518xxx    89 940     66 413  
  

h) opise a sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti  

 
Názov      účet   2017   2016 

          EUR   EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------           --------------------    ---------------------- 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť     205 015             489 177  
Z toho: Dary       543       2 242                 2 772                  
 Zmluvné pokuty, úrok z omeškania   544            38             101 013 
 Ostatné pokuty a penále    545       1 728                 1 205                     
 Postúpenie pohľadávok    546   161 164             306 410            
  Ostatné náklady na hospodársku činnosť  548     36 901               77 777  

Škody zavinené     549       2 942          0 
 

i) opise a sume významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových 

strát; osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka 

 
 Názov      účet   2017   2016 
          EUR   EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------           ---------------------    ---------------------- 
Finančné náklady spolu:       223 357     232 100  
Z toho:   Náklady na predané cenné papiere   561         0         0 
 Nákladové úroky     562  212 200               209 746 
 Kurzové straty     563           97                      194      
 Z toho KR účtované na konci UO                1              4 
 Ostatné náklady na FČ    568    11 060                 22 160 
   

(2) Pri výnosoch a nákladoch sa uvádza výška a charakter jednotlivých položiek výnosov a 

nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt.  
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(3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom 

alebo audítorskou spoločnosťou, iné uisťovacie služby, daňové poradenstvo a ostatné 

neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.  
 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 3 200 3 200 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 3 200 3 200 

iné uisťovacie audítorské služby     

súvisiace audítorské služby     

daňové poradenstvo     

ostatné neaudítorské služby     

 

(4) V poznámkach sa uvádza členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 14 zákona podľa 

jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných činností účtovnej jednotky a 

hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto činnosti a oblasti odbytu z hľadiska 

organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak 

predmetom činnosti účtovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z 

predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrnovaných do 

čistého obratu.  
 

Krajina     Výrobky, tovary, služby    2017     2016 

EUR     EUR 

----------------   -------------------------------------------------          ----------------   ------------------- 

SK   Výrobky: Osivá           3 752 289  3 460 374 

     Zemiaky     71 062       46 370 

     Slad           1 021 501     610 418 

 Tovar:     Osivá           2 748 254  3 003 335 

     Hnojivá              458 885     668 849

      Slad                     124       38 456 

     Remuneračné poplatky   16 403       24 334 

  Služby               159 741     178 703

  

          ----------------    -------------------- 

  Spolu            8 228 258  8 030 839 

 

 

Krajina     Výrobky, tovary, služby    2017     2016 

EUR     EUR 

----------------   -------------------------------------------------          ----------------   ------------------- 

Maďarsko   Výrobky: Osivá    44 960       16 043    

     Slad                         193 361     144 558 

 Tovar:     Osivá         0            15 057 

          Slad                 2 282      140 107 

Služby           839                       300 

            ----------------    -------------------- 

  Spolu              241 442                316 065 
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Rumunsko  Výrobky: Osivá    26 332      22 674 

     Slad             710 104           1 032 367 

Tovar:      Osivá    48 960               0 

     Slad          1 120 844              866 830 

            ----------------    -------------------- 

   Spolu            1 906 240  1 921 871 

 

Česká republika     Výrobky: Osivá    95 815           88 189           

          Slad                       0            0 

 Tovar:     Osivá    10 611       21 154 

        Slad             0                       0 

 Služby              0             0 

            ----------------    -------------------- 

  Spolu              106 426     109 343 

 

Poľsko   Výrobky: Osivá             298 128         114 384 

         Slad             307 571   0 

Tovar:      Osivá             312 776    124 943 

        Slad             0      14 235      

Služby           226           300 

            ----------------    -------------------- 

  Spolu              918 701               253 862

        

 

Grécko   Výrobky: Osivá         722          1 440 

         Slad    21 242                      0 

Tovar:      Osivá                     0     545 339 

Služby           374            0 

          ----------------    -------------------- 

  Spolu                22 338     546 779 

 

Nemecko  Výrobky: Osivá            0                81 086 

Tovar:      Osivá    35 520     67 486

  Služby          403            75 

            ----------------    -------------------- 

 Spolu      35 923   148 647     

  

 

Taliansko  Výrobky: Osivá             151 470                  18 720 

Tovar:      Osivá    29 580         2 880

  Služby              0                0 

            ----------------    -------------------- 

  Spolu              181 050         21 600 

 

Srbsko   Výrobky: Osivá    10 368          0 

         Slad             161 782          0 

Tovar:      Osivá             0                0 

Služby               0          0 

            ----------------    -------------------- 

  Spolu              172 150           0  
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 Moldavsko  Výrobky: Osivá             0            0 

         Slad               21 065            0 

Tovar:      Osivá             0                  0 

Služby               0            0 

            ----------------    -------------------- 

               Spolu       21 065            0 

 

 Iné   Výrobky: Osivá            0                  52 007 

         Slad                       0       88 026 

Tovar:      Osivá    16 892            59 782 

      Slad             0       52 739

 Služby               0         1 235 

            ----------------    -------------------- 

  Spolu                16 892                252 554 

 

Spolu    Výrobky: Osivá          4 401 149             3 854 917

            Zemiaky    71 062       46 370 

        Slad           2 415 561             1 875 369 

 Tovar:    Osivá          3 202 593  3 846 215    

                 Hnojivá             458 885     668 849 

         Slad           1 123 250  1 112 367 

        Remuneračné poplatky  16 403       24 334        

  Služby              161 583     179 378 

          ----------------    -------------------- 

  Spolu         11 850 486           11 607 799         

         ==========    =========== 

   

    

Čl. V  

Informácie o iných aktívach a iných pasívach  

  

(1) K iným aktívam a iným pasívam sa uvádzajú tieto informácie:  

a) opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý 

vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od 

toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, 

ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito majetkom sú napríklad práva zo 

servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv,  

b) opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napríklad zo súdnych 

rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z 

ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito podmienenými záväzkami sú  

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia 

závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v 

budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo  

2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v 

súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude 

potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá 

spoľahlivo oceniť.  
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Spoločnosť má ručenie za tretie subjekty–OSIVO ZVOLEN a. s. vo výške 48 084,- EUR 

a OSIVOAGRO Nové Zámky, s. r.o. vo výške 240 tis. EUR, 

Súdne spory v spoločnosti – v tomto čase prebieha súdny spor so spoločnosťou Pôžičky a 

exekúcie s. r .o. Bratislava, voči predstavenstvu spoločnosti OSIVO a. s. Kalinčiakova 2391 

Zvolen vo výške 1 000,- EUR  Súdny spor s nemeckou spoločnosťou Mayerhofer 

Agrarhandel GmBH, Simbach/Landau, DE   je v štádiu právoplatného rozhodnutia Krajského 

súdu Banská Bystrica 02.02.2018 pod číslom rozhodnutia 41Cob/256/2016 -705 v ktorom 

žalobu žalobcu uhradiť sumu 48.730,31 € v tejto časti zamieta. V lehote troch mesiacov je 

možné podať mimoriadny opravný prostriedok a to dovolanie na Najvyšší súd, t. j. do 

02.05.2018. 

V zmysle Rozhodcovského rozsudku Rsp M-3/2013 z roku 2016  so spoločnosťou 

Mayerhofer Agrarhandel GmBH, Simbach/Landau, DE  sme uhradili oprávnenému sumu 

91 000 € spolu s úrokom z omeškania, napriek tomu si oprávnený nárokuje sumu vo výške 

65 412,19 € s príslušenstvom v roku 2018 formou exekúcie.  Považujeme toto exekučné 

konanie za neoprávnené a nedôvodné, preto žiadame o okamžité zastavenie exekúcie. 

Vzhľadom na oprávnenosť nášho odvolania voči exekúcii ako aj voči rozhodnutiu 

Rozhodcovského súdu sme v legitímnom očakávaní, že okresný súd rozhodnutia zruší 

v celom rozsahu. 

 

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne 

overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto 

neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne 

precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie 

je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad. 

 

(2) V poznámkach sa uvádzajú významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa 

nevykazujú v účtovných výkazoch; pri každej položke sa uvádza jej popis, výška a údaj, 

či sa netýka spriaznených osôb, napríklad zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť 

odobrať určité množstvo produktu, uskutočniť investície a  veľké opravy. 

 

(3) Ku skutočnostiam sledovaným na podsúvahových účtoch sa v poznámkach uvádzajú 

informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, 

o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, odpísaných pohľadávkach a podobne.  

 
 
Majetok v nájme   Doba nájmu  možnosť predčasnej  Výška ročného 
(Operatívny prenájom)                         výpovede      nájmu v EUR 

AB Zvolen Kalinčiakova  neurčitú      neuvedené   29 874,52 
Technologická linka  neurčitú      neuvedené   20  000,- 
Balička tráv                             2009 – 2016    2 - mesačná  1 000,-+ DPH za každú     
                                     zabalenú tonu  
MV Audi   A8   neurčitú     2 – mesačná      6 663,89 € 
MV Audi   A4   neurčitú     2 – mesačná   2 778,72 € 
Prenajatý majetok spoločnosti - nevýznamné 

 

Čl. VI  

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  
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Uvádzajú sa informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali 

po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré 

nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát, napríklad informácie o  

a) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré 

nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej 

závierky, s uvedením dôvodu týchto zmien,  

b) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku 

udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej 

závierky,  

c) zmene spoločníkov účtovnej jednotky,  

d) prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,  

e) zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,  

f) začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, 

organizačnej zložky, prevádzkarne,  

g) vydaných dlhopisoch a iných cenných papieroch,  

h) zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,  

i) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, 

napríklad o živelnej  pohrome,  

j) získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej 

jednotky a podobne.  

 

Čl. VII  

  

(1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými 

osobami sa uvádzajú z dôvodu potreby užívateľov účtovnej závierky porozumieť vplyvu 

týchto transakcií na účtovnú závierku, a to:  

a) zoznam transakcií, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a 

spriaznenými osobami, pričom sa uvádza napríklad kúpa alebo predaj zásob, kúpa 

alebo predaj nehnuteľností a iného majetku, nákup alebo predaj služieb, lízing, výskum 

a vývoj, licencie, financovanie, vrátane pôžičiek a vkladov do vlastného imania, 

poskytnutie záruk a garancií, podmienený majetok, podmienené záväzky a ostatné 

finančné povinnosti podľa článku V, úhrada záväzkov v mene príslušnej  účtovnej 

jednotky alebo príslušnou účtovnou jednotkou a to bez ohľadu, či za to bola alebo 

nebola účtovaná cena,  

b) charakteristika transakcie, ktorou je suma, výška zostatku ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka, jeho zabezpečenie, opravná položka k pochybným 

pohľadávkam, odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov,  

Zabezpečenie a ostatné finančné povinnosti: 

Ručenie tretej strany za OSIVO a. s. k prijatým úverom (viď článok III bod  2 písm. i ) 

 

Spoločnosť OSIVO a .s. má s bankovým ústavom EXIMBANKOU zabezpečenie 

pohľadávky veriteľa vlastnou biankozmenkou dlžníka vystavenou spoločnosťou  

OSIVO Zvolen a. s., so sídlom Kalinčiakova 2391 Zvolen zmluvou o zriadení 

záložného práva k hnuteľným veciam, pohľadávkam, k pohľadávke z klientskeho účtu, 

poistením hnuteľných vecí založených v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva 

k hnuteľným veciam minimálne vo výške úveru. 
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Ručenie za tretí subjekt: (viď čl. V ods.1 písm. b ) 

 

Ručenie ručiteľskou listinou OSIVO Zvolen a. s. Zvolen vo výške  48 084,- € 

     a  OSIVOAGRO Nové Zámky, s.r.o.  Zvolen vo výške 240 000,- € 

 

Zostatky záväzkov a pohľadávok  voči spriazneným osobám 

Spoločnosť má záväzok voči spriazneným osobám : Zostatok k 31 12 2017 

Členom predstavenstva:    Nájom vo výške           56 175,- EUR 

OSIVOAGRO Nové Zámky spol s.r.o.  Nájom vo výške        101 370,- EUR 

Ostatné spriaznené osoby: 

OSIVO ZVOLEN a. s., Zvolen  Kúpa  tovaru vo výške      192 521,- EUR 

Istropol Solary a. s.    Kúpa  tovaru vo výške      417 589,- EUR 

Banskobystrický pivovar Banská Bystrica Kúpa tovaru vo výške                   0,- EUR    

 

Prijaté finančné výpomoci  (viď. čl. III bod 2 písm. i   a čl. III bod 2 písm. c2) 

OSIVO ZVOLEN a. s. Zvolen       Poskytnutá pôžička evidovaná na účte 

       249100 vo výške        145 460,-EUR 

 

Spoločnosť má pohľadávku voči spriazneným osobám : Zostatok k 31 12 2017 

OSIVOAGRO Nové Zámky spol s.r.o.  Predaj tovaru vo výške               0,- EUR 

OSIVO VIGLES s.r.o. v likvidácií    Predaj tovaru vo výške        104 779,-EUR 

       Opravná položka 100% -104 779,-EUR

  

Ostatné spriaznené osoby: 

OSIVO ZVOLEN a .s., Zvolen  Predaj tovaru vo výške            107,- EUR 

Banskobystrický pivovar Banská Bystrica Predaj tovaru vo výške       84 514, - EUR    

 

 

 

c) samostatne sa uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami za každú z týchto osôb:  

1. subjekt, ktorý v účtovnej jednotke vykonáva rozhodujúci vplyv,  

2. subjekt, ktorý  v účtovnej jednotke vykonáva spoločný rozhodujúci vplyv alebo 

podstatný vplyv,  

3. dcérske účtovné jednotky,  

4. spoločné účtovné jednotky,  

 

Prehľad obchodov medzi účtovnou jednotkou a dcérskou účtovnou jednotkou 

     Spriaznená osoba    druh obchodu  Finančná hodnota  

           v EUR 

 

OSIVOAGRO Nové Zámky spol s.r.o.     Prijaté služby                         20 975,- 

             Kúpa tovaru         340 615,- 

             Uloženie tovaru do VS podsúv. účet            36 500,- 

             Predaj vlastných výrobkov                          0,- 

             Predaj tovaru                    322 500,- 

 

5. pridružené účtovné jednotky,  

6. kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky,  
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7. ostatné spriaznené osoby.  

Prehľad obchodov medzi účtovnou jednotkou a  ostatnými spriaznenými osobami: 

     Spriaznená osoba    druh obchodu  Finančná hodnota 

v EUR 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OSIVO ZVOLEN a. s., Zvolen  Kúpa tovaru   111,131    553 744,12  

      Nákup MV po leasingu   042         4 320,00

      Poskytnuté služby 518       36 724,52 

      Nákup kanc. potreby  501   81,36

      Úroky z FV  562         5 460,00 

      Predaj VV  601     0.00 

      Predaj tovaru  604        0,00 

      Predaj služieb  602           839,17 

       

ISTROPOL Solary a. s. Horné Mýto Kúpa tovaru  131          50 623,- 

      Licenčné poplatky 501     213 483,25 

      Poskytnuté služby 518       0 

      Predaj VV  601                0

      Predaj služieb  602                0 

      Predaj tovaru  604       60 974,- 

      Prijaté dividendy 665     1,-

     

Banskobystrický pivovar, a. s. 

 Banská Bystrica    Predaj VV-slad 601     531 988,- 

      Predaj tovaru  604    0 

      Kúpa tovaru  513           233,54 

 

       

(2) O príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu 

účtovnej jednotky sa uvádzajú informácie o  

a) výške priznaných odmien za účtovné obdobie pre členov štatutárneho orgánu, 

dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky z dôvodu výkonu ich funkcie 

vrátane plnení vyplývajúcich z dôchodkových programov pre  bývalých členov týchto 

orgánov, a to v členení za jednotlivé orgány,  

 

V účtovnom období boli vyplatené odmeny  za výkon činnosti štatutárnym a dozorným 

orgánom vo výške 73 226,- EUR 

b) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov 

štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení 

za jednotlivé orgány,  

c) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu 

účtovnej jednotky, a to o  

1. celkovej sume poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v 

členení za jednotlivé orgány,  

2. celkovej sume splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia v členení 

za jednotlivé orgány,  
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3. celkovej sume odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu 

účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,  

d) hlavných podmienkach, na základe ktorých im boli záruky alebo iné zabezpečenia a 

pôžičky poskytnuté; pri pôžičkách sa uvádzajú aj úrokové sadzby,  

e) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné 

účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, 

ktoré  sa vyúčtovávajú.  

  

(3) Informácie podľa odseku 2 písm. a) sa neuvádzajú vtedy, ak by takéto informácie 

umožnili identifikáciu finančnej situácie konkrétneho člena štatutárneho orgánu, 

dozorného orgánu alebo iného orgánu účtovnej jednotky.  

  

Čl. VIII  

Ostatné informácie  

  

(1) V poznámkach sa uvádza informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, 

ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza 

náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, 

uvádzajú sa aj informácie o a) všetkých formách prijatej náhrady,  

b) účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov,  

c) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.  

  

(2) V poznámkach účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej 

činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu33) a 

ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 

000 eur,  sa uvedú aj informácie o  

a) zložení a výške základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby, 

v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach s uvedením 

druhu akcie, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich 

percentuálny podiel na celkovom základnom imaní alebo hodnote a percentuálnej 

výške podielov na základnom imaní a s nimi spojených hlasovacích právach,  

b) cenných papieroch vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má 

orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, s ktorými je spojené 

právo na výmenu za akcie, napríklad konvertibilné dlhopisy,  

c) výške dotácií a návratných finančných výpomocí,   

d) prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových 

príspevkoch s uvedením úrokových sadzieb a o podmienkach poskytnutia úveru a 

zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou,  

e) zárukách poskytnutých orgánom verejnej moci a zárukách poskytnutých inou účtovnou 

jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, 

podmienkach ich poskytnutia a nákladoch na ich získanie,  

f) vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku,  

g) iných formách prijatej štátnej pomoci, najmä odpustenie súm, ktoré účtovná jednotka 

dlhuje štátu alebo inému subjektu verejnej správy.  
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(3) V poznámkach účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, sa uvedú aj 

informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou a 

to o: a) náhradách strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,  

b) peňažných vkladoch a nepeňažných vkladoch,   

c) nenávratných finančných príspevkoch alebo pôžičkách za zvýhodnených podmienok,  

d) finančných výhodách, ktorými sú napríklad nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej 

jednotke,   

e) vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku,   

f) poskytnutých náhradách za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci.  

  

Čl. IX  

Prehľad o pohybe vlastného imania  

  

(1) Prehľad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní účtovnej 

jednotky medzi dvomi účtovnými závierkami a čím bola spôsobená. V tabuľkovej forme 

sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v 

oceňovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou 

hodnotou počas účtovného obdobia.  

  

(2) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej účtovnej závierky porovnáva zmenu 

stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi účtovnými závierkami. Skladá sa z 

dvoch prehľadov. Jeden prehľad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za účtovné 

obdobie a druhý prehľad za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.  

  

(3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej účtovnej závierky porovnáva 

zmenu stavu vlastného imania medzi dňom, ku ktorému je zostavená mimoriadna účtovná 

závierka a dňom, ku ktorému bola zostavená posledná riadna účtovná závierka.  
 
 

 

Bežné účtovné obdobie: 

Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia: 1 524 017 

Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia: 330 344 

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia: 1 854 361 

Dôvody zmien vlastného imania v členení:  

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): 33 000 

e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):  

f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416): -22 393 

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

h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):  
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i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429): 287 161 

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431): 32 576 

k) vyplatené dividendy:  

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: 1 226 897 

Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia: 320 783 

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia: 1 547 680 

Dôvody zmien vlastného imania v členení:  

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): 5 826 

e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):  

f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416): - 23 040 

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

h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428): - 5 826 

i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429): - 95 915 

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431): 439 738 

k) vyplatené dividendy:  

l) ďalšie zmeny vlastného imania:  

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

 

 Čl. X  

Prehľad peňažných tokov 

 

Doplňujúce   informácie   k prehľadu peňažných tokov  

štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov a dôvody prípadného nesúladu 

medzi sumami peňažných tokov a príslušnými položkami vykázanými v súvahe, 

 

Nesúlad medzi položkami finančných účtov a stavom peňažných prostriedkov   je spôsobený 

zahrnutím kontokorentného účtu do peňažných prostriedkov.  


