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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

 

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti  
Sereďský mäsový priemysel, a.s. 

I. Správa z auditu účtovnej závierky 

Názor 
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Sereďský mäsový priemysel, a.s., Bratislavská cesta 
385, 926 00 Sereď, IČO: 31 412 866 („spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov 
a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad 
a účtovných metód.  

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
spoločnosti Sereďský mäsový priemysel, a.s. k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok 
končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). 

Základ pre názor  
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, 

ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit 
účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite 
a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit 
účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, 
že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 
 

Kľúčové záležitosti auditu 

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite  účtovnej 
závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom 

účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor. 

i) Opis najzávažnejších posúdených rizík významnej nesprávnosti vrátane posúdených rizík významnej 
nesprávnosti z dôvodu podvodu: 

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká: 
- finančné investície (existencia, ocenenie)   
- pohľadávky (existencia, ocenenie) 

ii) Zhrnutie našej reakcie na riziká uvedené v predchádzajúcom bode i): 

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná: 
- doplnenie a rozšírenie substantívnych testov uvedených oblastí, 
- posúdenie správnosti precenenia finančných investícií ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 

 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku 

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a vernú prezentáciu tejto účtovnej závierky podľa zákona 
o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.  
 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti 
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania 
v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, 
ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú 
možnosť než tak urobiť.  
 

Osoby poverené  spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti. 
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Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné 
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru.  Primerané 
uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných 
audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v 
dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že 

jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe 
tejto účtovnej závierky.  
 

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu 
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem toho:  

 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku 
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a 
získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. 
Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku 
chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé 
vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.  

 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské 
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných 
kontrol Spoločnosti. 

 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov 
a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom. 

 Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého 
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje 
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť 
schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná 
neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v 
účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery 
vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce 
udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej 
činnosti. 

 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej 

uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý 

vedie k ich vernému zobrazeniu. 
 

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme 

auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré 
počas nášho auditu zistíme. 
 

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky 
týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa 
možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich 
ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré 
mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu. 

 

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, 
alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť 
nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným 
prospechom z jej uvedenia. 
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II. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 

II.1 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek 
zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo 
výročnej správe.  

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými 
vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou 
závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť 
významne nesprávne.  

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon 
o účtovníctve. 

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,  

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  sme získali počas auditu 
účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme 
obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali 
uviesť. 

 

II.2 Ďalšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov 
verejného záujmu 

Vymenovanie a schválenie audítora 

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom spoločnosti dňa 29.06.2020 na základe 
nášho schválenia valným zhromaždením spoločnosti dňa 29.06.2020. Celkové neprerušené obdobie našej 
zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne 
vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 3 roky.  

 

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit 

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre 
audit spoločnosti, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.  

Neaudítorské služby 

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho 
auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od spoločnosti.  

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených vo výročnej správe a účtovnej závierke sme 
spoločnosti a podnikom, v ktorých má spoločnosť rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby. 

  

Bratislava, 30. apríla 2021 

 

 

BPS Audit, s. r. o. Zodpovedný audítor 
Plynárenská 1 Mgr. Peter Šebest 
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov Licencia SKAU č. 960  

Licencia UDVA č. 406 
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020371749 31412866

3260155

2501979

758176

830234

3155683

2500899

654784

680022

3078135

2500899

577236

602474

13743 13743

13743

1113508

552166

561342

586452

1950884

1948733

2151

2279
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020371749 31412866

77548 77548

77548

77548 77548

77548
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020371749 31412866

104011

1080

102931

149760
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

2020371749 31412866

2160

1080

1080

2160

2160

1080

1080

2160
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020371749 31412866

2160

1080

1080

2160



Strana 7

UZPODv14_7

M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020371749 31412866

101851 101851

147600

101851 101851

147600

461 461

452

461 461

452

758176 830234

77461 55483

1448289 1448289

1448289 1448289

376051 376051

376051 376051
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020371749 31412866

-1768857 -1782383

597279 597279

-2366136 -2379662

21978 13526

545987 633657

533834 624456

430000 525090

103834 99366
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

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

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

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

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

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

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119

M 18009/2014F SR č.

B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

2020371749 31412866

9853 7901

6884 6904

6884 6904

2380 997

589

2300 1300

2300 1300

134728 141094

360

128721 134727

6007 6007



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

Strana 10M 18009/2014F SR č.

**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020371749 31412866

96000 96000

102007 102007

96000 96000

6007 6007

57854 70452

347 600

27594 26044

1702 1709

25239 25239

25239 25239

1080

1892 16860

44153 31555



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020371749 31412866

68059 69356

16333 340

15672

15672

661 340
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12
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***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01

2020371749 31412866

-16333 -340

27820 31215

5842 17689

1374

4468 17689

21978 13526



IČO 3 1 4 1 2 8 6 6 DIČ 2 0 2 0 3 7 1 7 4 9Poznámky Úč PODV 3-01

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Čl. I (6)

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Bratislavská cesta 385, 926 00, Sereď

Sereďský mäsový priemysel, a.s.Obchodné meno účtovnej jednotky:

Sídlo účtovnej jednotky:

Čl. I (1)

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

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

Počet vedúcich zamestnancov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. I (2) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

priebežnámimoriadnariadna

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

29.06.2020Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

Čl. I (5) Údaje o skupine

Áno

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

Nie

Nie

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

(5) 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):

Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska
účtovná jednotka:

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

Áno

Čl. II Informácie o prijatých postupoch
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Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID19 na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v
činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

NieÁno

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

- zmeny účtovných zásad a metód nenastali

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy Aplikované zásady a metódy Druh zmeny zásady alebo
metódy Dôvod zmeny Hodnota vplyvu na prísl. položku

súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady,
menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov ÚJ má náplň (x) Poznámka k oceneniu

Obstarávacou cenou

1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou
činnosťou X

2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou

3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné
papiere X

4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté
vkladom do ZI

5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného
vlastnou činnosťou

6. Záväzky pri ich prevzatí

Vlastnými nákladmi

1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

4. Príchovky a prírastky zvierat

Menovitou hodnotou

1. Peňažné prostriedky a ceniny x

2. Pohľadávky pri ich vzniku x

3. Záväzky pri ich vzniku x

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou
vlastného imania, iné
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Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov ÚJ má
náplň (x) Poznámka k oceneniu

Reálnou hodnotou

1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti

2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti

3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve

4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní

5. Drahé kovy v majetku fondu

Hodnotou zistenou metódou vlastného imania

Iné

1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

2. Daň z príjmov - splatná x

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

spôsobom B účtovania zásob

váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

iným spôsobom:

spôsobom A účtovania zásob

- tvorba opravnej položky vo výške k pohľadávkam vo výške 1.080,00 Eur podľa Zákona o dani z príjmov (20%, 50%, 100%)

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku Odhad zníženia hodnoty Stav OP na začiatku účtovného
obdobia Tvorba OP Zúčtovanie OP Stav OP na konci účtovného

obdobia

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

- nominálnou hodnotou

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní
reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným
nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí.  © KROS a.s., www.kros.sk/omega
Strana: 3



IČO 3 1 4 1 2 8 6 6 DIČ 2 0 2 0 3 7 1 7 4 9Poznámky Úč PODV 3-01

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) d) 3. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) Finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) 1. Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými
nákladmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (4) e) 2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote
ako je jeho reálna hodnota

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní
daňových odpisov.  Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda

Stavby 40 rokov 2,2550 % Lineárna (rovnomerná)

- k 31.12.2020 neboli účtovnej jednotky poskytnuté dotácie na obstaranie majetku.
- dotácia k prechádzajúcemu obdobiu sa postupne rozpúšťa

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie

Čl II (4) g) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku

Dotácia/Majetok Ocenenie Výška dotácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období
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Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok

Riadok súvahy:

Aktivované
náklady na

vývoj

04

Softvér

05

Oceniteľné
práva

06

Goodwill

07

Ostatný DNM

08

Obstarávaný
DHM

09

Poskytnuté
preddavky na

DNM

10

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia

Zostatková hodnota (NETTO)

Stav na začiatku účtovného obdobia

Stav na konci účtovného obdobia

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie
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Dlhodobý nehmotný majetok

Riadok súvahy:

Aktivované
náklady na

vývoj

04

Softvér

05

Oceniteľné
práva

06

Goodwill

07

Ostatný DNM

08

Obstarávaný
DNM

09

Poskytnuté
preddavky na

DNM

10

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia 15 480 15 480

Prírastky

Úbytky 15 480 15 480

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia 15 480 15 480

Prírastky

Úbytky 15 480 15 480

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia

Zostatková hodnota (NETTO)

Stav na začiatku účtovného obdobia

Stav na konci účtovného obdobia

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok

Riadok súvahy:

Pozemky

12

Stavby

13

Samostatné
hnuteľné veci

a súbory
hnuteľných

vecí

14

Pestovateľské
celky trvalých

porastov

15

Základné
stádo a ťažné

zvieratá

16

Ostatný DHM

17

Obstarávaný
DHM

18

Poskytnuté
preddavky na

DHM

19

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia 13 743 1 113 508 1 950 884 3 078 135

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia 13 743 1 113 508 1 950 884 3 078 135

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia 527 056 1 948 605 2 475 661

Prírastky 25 110 129 25 239

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia 552 166 1 948 734 2 500 900

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia

Zostatková hodnota (NETTO)

Stav na začiatku účtovného obdobia 13 743 586 452 2 279 602 474

Stav na konci účtovného obdobia 13 743 561 342 2 150 577 235
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Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok

Riadok súvahy:

Pozemky

12

Stavby

13

Samostatné
hnuteľné veci

a súbory
hnuteľných

vecí

14

Pestovateľské
celky trvalých

porastov

15

Základné
stádo a ťažné

zvieratá

16

Ostatný DHM

17

Obstarávaný
DHM

18

Poskytnuté
preddavky na

DHM

19

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného obdobia 13 743 1 113 508 1 950 884 3 078 135

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia 13 743 1 113 508 1 950 884 3 078 135

Oprávky

Stav na začiatku účtovného obdobia 501 945 1 948 476 2 450 421

Prírastky 25 110 129 25 239

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia 527 055 1 948 605 2 475 660

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného obdobia

Zostatková hodnota (NETTO)

Stav na začiatku účtovného obdobia 13 743 611 563 2 408 627 714

Stav na konci účtovného obdobia 13 743 586 453 2 279 602 475

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) a) 4. Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka
vlastnícke právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné
právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) d) Charakteristika Goodwillu
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Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) e) Výskumná a vývojová činnosť v účtovnom období

- účtovná jednotka nevlastní akcie spoločnosti, v ktorých by mala podstatný vplyv
Účet 063 - hodnota 77.547,46 EUR

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Čl III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený
DFM

Podiel ÚJ na ZI v
%

Podiel ÚJ na
hlasovacích
právach v %

Hodnota
vlastného imania

ÚJ, v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Hodnota
kapitálového

fondu
tvoreného z

príspevkov (§
123 ods. 2 a §

217a OZ)

Výsledok
hospodárenia ÚJ,

v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Účtovná hodnota DFM

Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)

Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Ostatné realizovateľné CP a podiely

účet 063 001 - Ost. akcie do 20% podiel

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

DFM spolu x x x x x

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie
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Dlhodobý finančný majetok

Riadok súvahy:

Podielové CP a
podiely v

prepojených ÚJ

22

Podielové CP a
podiely s

podielovou
účasťou okrem
prepojených ÚJ

23

Ostatné
realizovateľné
CP a podiely

24

Pôžičky
prepojeným ÚJ,
pôžičky v rámci

podielovej účasti

25,26

Dlhové CP a
ostatný DFM,

účty v bankách s
viazanosťou viac

ako 1 rok

28, 30

Ostatné pôžičky
a ostatný DFM so

splatnosťou
najviac 1 rok

27, 29

Obstarávaný
DFM

31

Poskytnuté
preddavky na

DFM

32

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku účtovného
obdobia 77 547 77 547

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného
obdobia 77 547 77 547

Opravné položky

Stav na začiatku účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Stav na konci účtovného
obdobia

Účtovná hodnota

Stav na začiatku účtovného
obdobia 77 547 77 547

Stav na konci účtovného
obdobia 77 547 77 547

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy –
predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) g), i) Úroky aktivované ako súčasť ocenenia počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) k) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo
pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) l) Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách
a podobných cenných papieroch
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Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) n) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo alebo pri ktorých má
účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 1. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na
predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 1a.–1c. Všeobecné informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe
nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 1d. Opis spôsobu určenia priebežného transferu pri nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2. Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na
predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) o) 2a. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Čl. III (1) o) 2b.-2c. Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj
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Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok
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Druh pohľadávky Riadok súvahy Stav OP na začiatku
účtovného obdobia Tvorba OP Dôvod tvorby

Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku

opodstatnenosti

Zúčtovanie OP z
dôvodu vyradenia

majetku z
účtovníctva

Stav OP na konci
účtovného obdobia

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 +
r. 46 až r. 52) 41

   B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku
súčet (r. 43 až r. 45) 42

   1.a. Pohľadávky z obchodného styku
voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) -
/391A/

43

   1.b. Pohľadávky z obchodného styku v
rámci podielovej účasti okrem
pohľadávok voči prepojeným účtovným
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

44

   1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného
styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA) - /391A/

45

   2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46

   3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným
účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47

   4. Ostatné pohľadávky v rámci
podielovej účasti okrem pohľadávok voči
prepojeným účtovným jednotkám (351A) -
/391A/

48

   5. Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu (354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

49

   6. Pohľadávky z derivátových operácií
(373A, 376A) 50

   7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA,
371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51

   8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54
+ r. 58 až r. 65) 53 1 080 1 080

   B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku
súčet (r. 55 až r. 57) 54 1 080 1 080

   1.a. Pohľadávky z obchodného styku
voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) -
/391A/

55

   1.b. Pohľadávky z obchodného styku v
rámci podielovej účasti okrem
pohľadávok voči prepojeným účtovným
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

56

   1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného
styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA) - /391A/

57 1 080 1 080

   2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58

   3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným
účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59

   4. Ostatné pohľadávky v rámci
podielovej účasti okrem pohľadávok voči
prepojeným účtovným jednotkám (351A) -
/391A/

60

   5. Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu (354A, 355A, 358A,
35XA, 398A) - /391A/

61

   6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/ 62

   7. Daňové pohľadávky a dotácie (341,
342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63

   8. Pohľadávky z derivátových operácií
(373A, 376A) 64

   9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A) - /391A/ 65

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí.  © KROS a.s., www.kros.sk/omega
Strana: 12



IČO 3 1 4 1 2 8 6 6 DIČ 2 0 2 0 3 7 1 7 4 9Poznámky Úč PODV 3-01

Názov položky Riadok súvahy V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu

Dlhodobé pohľadávky

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 45

Pohľadávky z obchodného styku voči  prepojeným
účtovným jednotkám 43

Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti
okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ 44

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným
jednotkám 47

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 49

Iné pohľadávky 46, 48, 50, 51, 52

Dlhodobé pohľadávky spolu

Krátkodobé pohľadávky

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 57 2 160 2 160

Pohľadávky z obchodného styku voči  prepojeným
účtovným jednotkám 55

Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti
okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ 56

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným
jednotkám 59

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 61

Sociálne poistenie 62

Daňové pohľadávky a dotácie 63

Iné pohľadávky 58, 60, 64, 65

Krátkodobé pohľadávky spolu 2 160 2 160

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) r) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná
jednotka právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce
obdobie

Pokladnica, ceniny

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky 101 851 147 600

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované

Peniaze na ceste

Spolu 101 851 147 600

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku
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Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného
obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia
nadobudli

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 3. Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli
na inú osobu

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí.  © KROS a.s., www.kros.sk/omega
Strana: 14



IČO 3 1 4 1 2 8 6 6 DIČ 2 0 2 0 3 7 1 7 4 9Poznámky Úč PODV 3-01

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (1) x) 4. Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas
účtovného obdobia nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu
účtovného obdobia

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia Účty účtovej
osnovy Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: (381A, 382A)

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: (381A, 382A) 461 452

Poistenie 381002 431 431

Webhosting 381001 30 21

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: (385A)

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: (385A)

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) a) 2. Opis tvorby a vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.
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Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie Návrh rozdelenia účtovného zisku

Účtovný zisk 13 526

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov

Prídel do sociálneho fondu

Prídel na zvýšenie základného imania

Úhrada straty minulých období 13 526

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

Iné

Spolu 13 526

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) a) 4.,7. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) a) 5. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty
vlastného imania

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky Stav na začiatku účtovného
obdobia Tvorba Použitie Zrušenie Stav na konci účtovného

obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho: 1 300 2 300 1 300 2 300

Overenie účtovnej závierky 1 000 2 000 1 000 2 000

Zostavenie účtovnej závierk 300 300 300 300

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky Stav na začiatku účtovného
obdobia Tvorba Použitie Zrušenie Stav na konci účtovného

obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho: 1 300 1 300 1 300 1 300

Overenie účtovnej závierky 1 000 1 000 1 000 1 000

Zostavenie účtovnej závierk 300 300 300 300

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
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Text Hodnota BO Hodnota PO

Záväzky do lehoty splatnosti 545 987 1 644

Záväzky po lehote splatnosti 613 154

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku Spolu v tom
Zostatková doba

splatnosti do 1 roka
vrátane

Zostatková doba
splatnosti od 1 do 5

rokov vrátane

Zostatková doba
splatnosti viac ako 5

rokov BO

Zostatková doba
splatnosti viac ako 5

rokov PO

110 - Ostatné dlhodobé záväzky 430 000 430 000

117 - Odložený daňový záväzok 103 834 103 834

126 - Ostatné záväzky z obchodného styku 6 884 6 884

133 - Daňové záväzky a dotácie 2 380 2 380

135 - Iné záväzky 589 589

138 - Ostatné rezervy 2 300 2 300

Spolu: 545 987 12 153 533 834

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) e) Hodnota záväzku zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

- účtovná jednotka počíta odloženú daň z dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou zostatkov cenou dlhdobého majetku a služieb, ktorého sú daňovým výdavkom až po
zaplatení.

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku Výpočet a suma

Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná

Iné:

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej
pohľadávke

Čl. III (2) f) , (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke
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Názov položky Hodnota BO Hodnota PO

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: 489 054 489 076

odpočítateľné

zdaniteľné 489 054 489 076

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: 3 260 2 280

odpočítateľné 3 260 2 280

zdaniteľné

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 344 9 053

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

Sadzba dane z príjmov ( v %)

Odložená daňová pohľadávka

Uplatnená daňová pohľadávka 685

Zaúčtovaná ako náklad 685

Zaúčtovaná do vlastného imania

Odložený daňový záväzok

Zmena odloženého daňového záväzku

Zaúčtovaná ako náklad 4 468 6 420

Zaúčtovaná do vlastného imania

Iné

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (2) i) Bankové úvery

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky Mena Úrok p. a. v % Dátum splatnosti Suma istiny v
príslušnej mene BO

Suma istiny v
eurách BO

Suma istiny v
príslušnej mene PO

Dlhodobé pôžičky

Pôžička CUKR EUR 3,00 31.12.2022 230 000 230 000 230 000

Pôžička DIVIDEND EUR 3,00 31.12.2022 200 000 200 000 200 000

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období
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Názov položky Účty účtovej
osnovy Hodnota BO Hodnota PO

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: (383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: (383A) -360

Vedenie účtu majiteľa - 2019 - CDCP -360

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: (384A) -134 727 -134 727

dotácie - dlhodobé r. 144 -128 721 -134 727

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: (384A) -6 007 -6 007

dotácie - krátkodobé r. 145 -6 007 -6 007

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (3) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Názov položky Hodnota BO Hodnota PO

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

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

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a
iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. účtovných
obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej
pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach 103 834 99 366

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

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

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku
hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov
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Názov položky Základ dane BO Daň BO Daň v % BO Základ dane PO Daň PO Daň v % PO

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: 27 820 x x 31 215 x x

teoretická daň x x

Daňovo neuznané náklady 3 260 18 518

Výnosy nepodliehajúce dani -11 258 -35 870

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky

Umorenie daňovej straty 8 709 -13 862

Zmena sadzby dane

Iné

Spolu

Splatná daň z príjmov x 1 374 x

Odložená daň z príjmov x 4 468 21 x 17 689 21

Celková daň z príjmov x 5 842 x 17 689

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (6) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (6) Významné položky derivátov

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

tržby za služby - prenájom

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)

 BO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)

 PO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

 BO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

 PO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

 BO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

 PO

Slovenská republika -
prenájom 96 000 96 000

Slovenská republika -
predaj majetku

Spolu 96 000 96 000

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (1) b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácií nákladov, ostatných výnosov z
hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov
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Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov Hodnota BO Hodnota PO

Ostatné 11 795

Účtovníctvo 3 600

Údržba a správa areálu 9 000

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov Hodnota BO Hodnota PO

Odpisy majetku 25 239 25 239

Ostatné náklady 1 892 16 860

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný
rozsah alebo výskyt

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom
alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky Hodnota BO Hodnota PO

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 2 000 1 000

iné uisťovacie audítorské služby

súvisiace audítorské služby 300 300

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby 150 150

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do
čistého obratu.
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Názov položky
Riadok z

výkazu ziskov
a strát

Hlavná geografická
oblasť odbytu Hodnota BO Hodnota PO

Čistý obrat celkom, z toho: 01 96 000 96 000

- Výrobky 04

- Tovar 03

- Služby 05 96 000 96 000

- Iné činnosti účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (2) Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaným na podsúvahových účtoch

Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID19 na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v
činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
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Zoznam udalostí Dôvod Hodnota (BO) Hodnota (PO)

a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré
nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej
závierky

b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalosti po dni, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti

e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)

g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov

h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy

i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy

j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými
orgánmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a
iného orgánu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti – bežné
obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) a) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti –
predchádzajúce obdobie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov
orgánov spoločnosti
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Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému
dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) d) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky
alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VII (2) e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia
na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Čl. VIII Ostatné informácie

Čl. VIII (1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo
právo poskytovať služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach

Nie

Podnik zároveň vykonáva aj iné činnosti

Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza aj náhrada za túto čínnosť v
akejkoľvek forme:

Áno

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona,
ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako
250 000 000 eur

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) a) Zloženie a výška základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné
osoby

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí
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Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých
kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou
jednotkou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záruky poskytnuté inou účtovnou
jednotkou, podmienky poskytnutia a náklady na získanie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (2) g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. VIII (3) Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou
jednotkou, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej
závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie
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Položka vlastného imania Účet účtovej
osnovy

Stav na začiatku
účtovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny (+/-) Stav na konci účtovného

obdobia

Základné imanie (411) 1 448 289 1 448 289

Zmena základného imania +/-419

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

Emisné ážio (412)

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (421A, 422,
417A, 418) 376 051 376 051

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov (+/-414)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení (+/-416)

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)

Štatutárne fondy (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 597 279 597 279

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2 379 662 -13 526 -2 366 136

Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia r.100 13 526 21 978 -13 526 21 978

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby -
podnikateľa (+/-491)

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej
závierky – predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Položka vlastného imania Účet účtovej
osnovy

Stav na začiatku
účtovného obdobia Prírastky Úbytky Presuny (+/-) Stav na konci účtovného

obdobia

Základné imanie (411) 1 448 289 1 448 289

Zmena základného imania +/-419

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

Emisné ážio (412)

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (421A, 422,
417A, 418) 376 051 376 051

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov (+/-414)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) -16 232 16 232

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení (+/-416)

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)

Štatutárne fondy (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 597 279 597 279

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1 850 727 -528 935 -2 379 662

Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia r.100 -528 935 13 526 528 935 13 526

Vyplatené dividendy

Ostatné položky vlastného imania

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby -
podnikateľa (+/-491)

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Prehľad peňažných tokov s použitím
nepriamej metódy za Sereďský mäsový priemysel, a.s.

(CASH FLOW STATEMENTS) 2020

v €
Ozn. Názov položky č.   Účtovné obdobie

r. bežné minulé
A Peňažné toky z hospodárskych činností x x x

Z/S Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 27 819 31 215

A.1. Nepeňažné operácie A.1.1. až A.1.13. 31 147 1 903

A.1.1. Odpisy dlhodob. nehmot. a hmotného majetku 25 239 25 239

A.1.2. Zost. cena dlhodob. majetku účtovaná pri vyradení do nákladov 0 0

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku 0 0

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv 0 0

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek 1 080 0

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov -6 376 -5 647

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov 0 0

A.1.8. Úroky účtované do nákladov 15 672 0

A.1.9. Úroky účtované do výnosov 0 0

A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňaž. prostriedkom a peňaž. 
ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky 0 0

A.1.11. Kurzová strata vyčíslená k peňaž. prostriedkom a peňaž. ekvivalentom ku 
dňu zostavenia úč.závierky 0 0

A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou toho, ktorý sa 
považuje za peňažné ekvivalenty 0 0

A.1.13. Ostatné položky nepeňažného charakteru, vplývajúce na výsledok 
hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať 
osobitne v iných častiach -4 468 -17 689

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, s výnimkou položiek, ktoré 
sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

2 952 -3 721

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti 0 4 000

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti 2 952 -7 721

A.2.3. Zmena stavu zásob 0 0

A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou toho, ktorý 
je súčasťou peň.prostriedkov a peň. ekvivalentov 0 0

A* Peňažný tok vytvorený v prevádzkových činnostiach, s výnimkou 
príjmov a výdavkov, kt. sa uvádzajú osobitne v iných častiach 
prehľadu (súčet Z/S + A.1. + A.2.) 61 918 29 397

A.3. Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností
0 0

A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
finančných činností -15 672 0

A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa 
začleňujú do investičných činností (665) 0 0

A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, 
ktoré sa začleňujú do finančných činností 0 0

A** Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až A. 6.)
46 246 29 397

A.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (vrátane výdavkov na úhradu 
dodatočných vyrubení a príjmu z vrátení preplatku), s výnimkou tých, kt. 
sa špecificky začlenia do investičných alebo finančných činností) -1 374 0

A.8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k prevádzkovej 
činnosti 0 0

A.9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k 
prevádzkovej činnosti 0 0

A*** Čistý peňažný tok z prevádzkových činností (+/-) (súčet Z/S + A.1. až 
A.9.) 44 872 29 397



B. Peňažné toky z investičných činností (IČ) x x x

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) 0 0

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) 0 0

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. 
jed., s výnimkou cenn. papierov,  ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a 
cenn. papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-) 0 0

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 0 0

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 0 0

B.6.

Príjmy z predaja dlhodobých cenn. papierov a podielov v iných účt. jed., s 
výnimkou cenn. papierov,  ktoré sa považujú za peň. ekvivalenty a cenn. 
papierov určených na predaj alebo obchodovanie (+) 0 0

B.7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej 
účtovnej jednotke v konsolid. celku (-) 0 0

B.8.
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou 
jednotkou inej účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (+) 0 0

B.9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím 
osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných  inej účtovnej 
jednotke v konsolid. celku (-) 0 0

B.10.

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou 
tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytovaných inej 
účtovnej jednotke v konsolid. celku (+) 0 0

B.11.
Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začlenia do prevádzkových 
činností (+) 0 0

B.12.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa 
začlenia do prevádzkových činností (+) 0 0

B.13.

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na 
predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto výdavky považujú za 
finančnú činnosť (-) 0 0

B.14.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou prípadov, keď sú určené na 
predaj alebo obchodovanie s nimi alebo ak sa tieto príjmy považujú za 
finančnú činnosť (+) 0 0

B.15.

Výdavky na daň z príjmov, ak je ich možné začleniť do investič. činností (-
) 0 0

B.16.

Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť (+) 0 0

B.17.

Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na 
investičnú činnosť (-) 0 0

B.18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 0 1

B.19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 0 0

B Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 19) 0 1

C. Peňažné toky z finančných činností (FČ) x x x



C.1. Peňažné toky vyplývajúce z vlastného imania (súčet C.1.1. až C.1.8.) 0 16 232

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (z D 353) 0 0

C.1.2. Príjmy z rôznych ďaľších vkladov do vlastného imania majiteľmi účtovnej 
jednotky 0 16 232

C.1.3. Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (z D 413) 0 0

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (D 354) 0 0

C.1.5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a 
vlastných obchodných podielov (z MD 365, 379) 0 0

C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vlastného imania 0 0

C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (vyrovnacie podiely 
spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vlastného imania) (z MD 
365) 0 0

C.1.8. Výdavky z rôznych ďaľších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného 
imania 0 0

C.2.

Peňažné toky v oblasti dlhodobých a krátkodobých záväzkov z 
finančných činností (súčet C.2.1. až C.2.9.) -90 622 17 688

C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov 0 0

C.2.2. Výdavky na splácanie záväzkov z emitovaných dlhových cenných 
papierov 0 0

C.2.3. Príjmy z úverov, ktoré účt. jednotke poskytla fin. inštitúcia, s výnimkou 
úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti 0 0

C.2.4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla fin. inštitúcia, s výnim. 
úverov na zabezpečenie hlavnej zárob. činnosti 0 0

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek 0 0

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek 0 0

C.2.7. Výdavky nájomcu na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je 
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci 0 0

C.2.8. Príjmy z ostatných dlh. a krát. záväzkov vyplývajúcich z 
fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať 
samostatne 0 17 688

C.2.9. Výdavky na splác. ost. dlh. a krát. záväz. vyplývajúcich z 
fin.činn.účt.jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa musia uvádzať 
samostatne -90 622 0

C.3.

Výdavky na zaplatené úroky okrem tých, ktoré sa začlenia do hosp. 
činností 0 0

C.4.

Výdavky na vyplat. dividendy a iné podiely na zisku, okrem začl. v 
hosp.činn. 0 0

C.5.

Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj al. 
obchodovanie s nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť 0 0

C.6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem určených na predaj alebo obchod. s 
nimi, alebo ak sa považujú za invest. činnosť 0 0

C.7. Výdavky na daň z príjmov, ak je ju možné začleniť do finančných činností 0 0

C.8. Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ 0 0

C.9. Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa k FČ 0 0

C*** Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet C.1.  až C.9.) -90 622 33 920

D. Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov (+,-)  (súčet 
A*** + B*** + C*** ) -45 750 63 318

E. Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na začiatku účt. 
obdobia 147 600 84 282

F. Stav peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci účt. 
obd. pred zohľad. kurz.rozd. ku dňu úč.závierky 101 850 147 600

G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaž. prostriedkom a peňaž. 
ekvivalentom ku dňu zostavenia úč.závierky 0 0

H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalent. na konci účt. 
obd., upravený o kurz.rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zost. 
úč. závierka 101 850 147 600
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VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI Sereďský mäsový priemysel, a.s. 
zostavená ku dňu . . 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ing. František Zvrškovec 

predseda predstavenstva Sere ský mäsový priemysel, a.s. 
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Sereďský mäsový priemysel, a.s. , Bratislavská cesta 385, Sereď 926 00 

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
v Trnava oddiel Sa, vložka číslo 190/T 

 
IČO: 31 412 866 

 
VÝROČNÁ SPRÁVA Sereďský mäsový priemysel, a.s. 

zostavená ku dňu 31.12. 2020 
 
  

 
A - Úvod - všeobecné údaje 
 
Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2020 vyplynula z § 20 zákona 
431/2002 Z.z. o účtovníctve.  
 
1. Sere ský mäsový priemysel, a.s., Bratislavská cesta 385, Sere  926 00 
 
2. Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra (opis hospodárskej 

činnosti).  
 

 nákup a porážka jatočných zvierat, nákup, spracovanie a výroba mäsa a 

mäsových výrobkov 

 nákup, spracovanie a výroba mäsa a mäsových výrobkov 

 nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov  

 
3. Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti, zoznam členov dozorných orgánov 

spoločnosti. 
 
Členovia dozornej rady:            Členovia predstavenstva: 
 

Ing. Alica Dostálová            Ing. František Zvrškovec 

Ing. Vladimír Orosi                                         Ing. Pavel Kvasnica 

Ing. Ivona Topercerová             Ing. Ladislav Laca   

                                                                            

 
Zmeny v orgánoch spoločnosti v roku 2020 

 

Predstavenstvo pracovalo od 1.1.2020 do 31.12.2020 vo vyššie uvedenom zložení. 

Dozorná rada pracovala od 1.1.2020 do 31.12.2020 vo vyššie uvedenom zložení. Počas 

roku 2020 sa uskutočnili 4 zasadnutia predstavenstva. Dozorná rada v priebehu roku mala 

4 zasadnutia. Orgány spoločnosti na každom zasadnutí venovali pozornosť hospodáreniu 

spoločnosti.  
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Zasadnutie Riadneho valného zhromaždenia sa uskutočnilo 29. júna 2020. Počas neho 

bola schválená účtovná závierka za rok 2019 ako aj návrh na  rozdelenie zisku spoločnosti 

za rok 2019 jeho použitím na krytie strát minulých období v plnom rozsahu a bol schválený 

audítor pre overenie účtovnej závierky za rok 2020 a to spoločnosť BPS Audit, s.r.o., číslo 

licencie UDVA 406, so zodpovedným audítorom Mgr. Petrom Šebestom, číslo licencie 

SKAU 960. 

 
4. Štruktúra akcionárov s uvedením absolútnej a relatívnej výšky ich podielov na 

základnom imaní, podielu na hlasovacích právach a podielu na ostatných položkách 
vlastného imania, ak sa odlišuje od podielu na základnom imaní.  

 
 
Sere ský mäsový priemysel, a.s. Sere  má verejne aj neverejne obchodovateľné cenné 

papiere, pričom sú ovládané nasledovnými akcionármi: 

 

DIVIDEND a.s.         32,73% 

SLOVFOOD a.s.                    32,73% 

PREFA ALFA a.s.         17,19% 

MRAZIARNE Sládkovičovo a.s.                                9,53% 

ostatní akcionári                                                      7,82% 

 

spolu:                   100,00% 

 

DIVIDEND a.s. 
32,73%

PREFA ALFA 
a.s.17,19%

Ostatní akcionári
7,82%

MRAZIARNE 
Sládkovičovo a.s.; 

9,53%

SLOVFOOD a.s.
32,73%

Štruktúra akcionárov
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B - Genéza a predpoklad budúceho vývoja činnosti spoločnosti  
 

1. Vznik spoločnosti,  
 
Spoločnosť vznikla 01.05.1992. 
 
2. Stručné zhodnotenie predchádzajúcich dvoch rokov  
 

Spoločnosť Sere ský mäsový priemysel, a.s. na základe Zmluvy o nájme poskytuje 
výrobné  priestory a technické podmienky pre prenájom výrobných priestorov. 
 

Výsledkom spoločnosti za rok 2020 bol zisk vo výške 21.978€. 

 

Celkové výnosy z poskytnutých služieb predstavovali objem 96.000€, čo predstavuje 
94,11% z celkových výnosov spoločnosti. alších 5,89% z celkových výnosov tvorili výnosy 
z rozpustenia dotácií na obstaranie dlhodobého majetku. 

 

Vývoj tržieb za predaj tovaru, výrobkov a služieb  za roky 2018- 2019: 

 

 

rok 2019 2020

Tržby za tovar 0 0

Tržby za výrobky a služby 96 000 96 000  

 

Výnosy spoločnosti v rokoch 2019 a 2020 sú dosahované prostredníctvom poskytovania 

služieb pri zabezpečovaní výroby iných subjektov, ale už nie výrobou samotnou.  

 

Spoločnosť dbá na dodržiavanie všetkých environmentálnych predpisov, aby 

minimalizovala negatívny dopad na životné prostredie vyplývajúci z charakteru jej činnosti. 

 
3. Rozvoj výrobných a podnikateľských programov spoločnosti, orientácia  
v najbližších rokoch  

 

Udržanie a rozvoj profitability za prenájom výrobných priestorov ako aj pozitívneho cash 

flow. Hlavným zámerom spoločnosti v roku 2020 bolo udržať prenájom celej výrobnej 

prevádzky v Matúškove, čo sa aj podarilo.  

 
4.      Významné udalosti po dátume účtovnej závierky  
 
Účtovná jednotka zvážila všetky potenciálne dopady COVID19 na jej podnikateľské aktivity 

a dospela k záveru, že nemajú významný vplyv na jej schopnosť pokračovať nepretržite v 

činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov. 
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