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Vážení priatelia,
obchodní partneri,
priaznivci turfu,

nastal čas, aby sme opätovne zhodnotili fungovanie
štátneho podniku Závodisko, š. p..
V mene výkonného manažmentu spoločnosti, ktorý
riadim od 22.12.2016, si dovoľujem poďakovať Vám
všetkým, že ste svojou prácou prispeli úspešne viesť náš
podnik k dosiahnutým výsledkom, že aj vďaka Vašej
obetavej

práci

podnik

aj

napriek

nepriaznivému

ekonomickému prostrediu dokázal prilákať množstvo
priaznivcov turfového športu a laickú verejnosť, ktorá
v priestoroch štátneho podniku verím našla miesto na relax a oddych v tomto hektickom
svete.
Aj napriek nie ideálnym podmienkam podnik dokázal úspešne čeliť problémom,
dokázal sa vysporiadať s pretrvávajúcim sa poklesom výnosov a aj napriek zavedeniu
reštrikčných opatrení sme dokázali doviesť podnik k úspešnému zvládnutiu dostihovej
sezóny.
Aj v týchto zlých časoch však treba hľadať pozitíva. Sme presvedčení o tom, že je
možné zaviesť opatrenia, ktoré dokážu eliminovať nepriaznivý vývoj, odhalením našich
slabých miest a rezerv dokážeme zjednotiť naše priority a vďaka týmto aspektom
problémy prekonáme a budú nám v budúcnosti ponaučením.
Rokom 2017 začína nová éra, kedy sa stávajúci biznis model javí ako zastaraný a
neprináša nové možnosti pre účastníkov. Bude nahradený novým biznis modelom, kde
nás čakajú veľké výzvy, ktoré pevne verím že zvládneme.

Ing. Ľuboš Chmelár
riaditeľ
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Charakteristika spoločnosti
Závodisko, š. p. vzniklo rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa
15.11.1974 ako jediná turfová inštitúcia na Slovensku.
V roku 1993 sa štátny podnik stal členom Medzinárodnej federácie dostihových autorít
v Paríži. O rok neskôr vydal Dostihový poriadok pre SR koncipovaný podľa
medzinárodného štandardu a realizoval vlastný turfový projekt s dôrazom na
prehĺbenie medzinárodnej turfovej integrácie.
V októbri 1996 dosiahol štátny podnik významný a pre Slovenskú republiku
veľmi dôležitý medzinárodný úspech vo forme uznania právoplatnosti Plemennej knihy
anglického plnokrvníka.
V rokoch 1998 – 2000 š. p. pokračoval v organizovaní dostihových dní, stal sa
aktívnym členom Stálej konferencie stredoeurópskeho turfu, vydal tlačou Katalóg
plemenníkov A 1/1 a klusáka, v spolupráci s Antidopingovým výborom SR Smernicu na
kontrolu dopingu dostihových jazdcov a podmienky (kritéria) pre zaradenie závodísk do
jednotlivých kategórií podľa ich vybavenia.
Od dostihovej sezóny 2001 Závodisko, š. p. úzko kooperuje s Antidopingovou
agentúrou SR pri odbere vzoriek jazdcov, od roku 1995 začalo spoluprácu s Inštitútom
biochémie v nemeckom Kolíne nad Rýnom (kontrola dopingu koní) a zaviedlo systém
vydávania identifikačných preukazov plnokrvných koní a klusákov v súlade so
smernicami EÚ.
Štatutárnym orgánom na čele štátneho podniku je riaditeľ, ktorého menuje
zakladateľ MPRV SR . Riaditeľ je oprávnený konať v mene štátneho podniku vo všetkých
veciach. V zmysle § 20 zákona č.111/1990 o štátnom podniku je v organizácii zriadená
dozorná rada na čele s predsedom a štyrmi členmi.
Štátny podnik má v rámci organizačnej štruktúry vytvorený úsek ekonomický,
dostihovej prevádzky a marketingu a úsek dostihových služieb.
Hlavným cieľom podniku ako spoločensky významného zariadenia Ministerstva
pôdohospodárstva

a rozvoja

vidieka

SR

je poskytovanie

komplexného

servisu

dostihových mítingov pred, počas a po dostihových dňoch (majiteľom, trénerom,
jazdcom a ostatným účastníkom dostihovej prevádzky z tuzemska a zo zahraničia).
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Závodisko š. p. v rámci vymedzeného predmetu činností:

-

organizuje dostihové dni a riadi výkonnostné skúšky dostihových koní,

-

vedie plemenársku a zootechnickú dokumentáciu (úrad plemennej knihy)
v oblasti chovu anglického plnokrvníka a klusáka v SR,

-

zabezpečuje výkon gescie v chove anglického plnokrvníka a klusáka v SR

-

plní funkciu Dostihovej autority v SR a zastupuje SR v medzinárodnom styku ako
Turf Direktorium Bratislava,

-

vydáva, novelizuje a doplňuje Dostihový poriadok pre cvalové a klusácke dostihy,

-

vykonáva stávkovú činnosť v súvislosti s dostihovou prevádzkou,

-

vykonáva reklamnú, publikačnú a propagačnú činnosť

-

spravuje a zabezpečuje rozvoj majetku vo vlastníctve štátu
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Orgány spoločnosti, organizačná štruktúra a ľudské zdroje

Štatutárny orgán:

Ing. Ľuboš Chmelár - riaditeľ

Dozorná rada:

Ing. Štefan Ryba – predseda
Ing. Peter Juhász – podpredseda
Ing. Juraj Švec – člen
Ing. Vladimír Péti – člen
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Štatutárnym orgánom š.p. je riaditeľ, kontrolným orgánom š.p. je dozorná rada.
K 31. decembru 2016 spoločnosť eviduje 21 zamestnancov. Z toho v kategórii
technicko-hospodárskych (TH) zamestnancov 16 a v kategórii robotníckych profesií (R) 5
zamestnancov.
K 31.decembru 2016 bolo v spoločnosti zamestnaných 7 žien. V kategórii TH
zamestnanec predstavujú ženy 46 % zamestnancov. V kategórii R zamestnancov
predstavujú ženy 14 % zamestnancov.
Spoločnosť uzatvárala priemerne s 70 zamestnancami počas dostihovej sezóny
mesačne dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Vo vekovej štruktúre zamestnancov spoločnosti sme nezaznamenali výraznejšie
zmeny oproti roku 2017. Vekovú štruktúru zamestnancov vyjadruje grafické
znázornenie.
V rámci hmotnej zainteresovanosti riaditeľa š. p., Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR v prílohe k zmluve o výkone funkcie riaditeľa š. p. na rok 2016
stanovilo 4 kritéria, ktorých plnenie je nasledovné:
veková štruktúra - ženy
veková štrukúra - muži
14%
29%

57%

do 25 rokov

7%
50%

26-35 rokov

7%
do 25 rokov

36-45 rokov

26-35 rokov

46-55 rokov

36-45 rokov
46-55 rokov

nad 56 rokov

36%
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Ukazovatele hmotnej stimulácie riaditeľa za rok 2016
1.

Dosiahnuť kladný výsledok ukazovateľa pracovný kapitál
Pracovný kapitál = Zásoby (r. 034 Súvahy) = + 15 573 €
+ Krátkodobé pohľadávky (r. 053 Súvahy) = + 39 752 €
+ Finančné účty (r. 071 Súvahy) = + 649 185 €
– Krátkodobé záväzky (r. 122 Súvahy) = - 506 939 €
– Krátkodobé finančné výpomoci (r. 117 Súvahy) = 0 €
– Bežné bankové úvery (r. 139 Súvahy) = 0 €
-váha kritéria: 30%
Hodnotenie: + 197 571 € Úloha splnená.

2.

Na vysokej športovej a spoločenskej úrovni zorganizovať top podujatia dostihovej
sezóny, XXXVIII. ročník najprestížnejšieho stredoeurópskeho mítingu Turf-Gala a 24.
Slovenské derby a seriál piatich klasických dostihov.
- váha kritéria: 25%

Hodnotenie: Úloha splnená.
3.

V sezóne 2016 zorganizovať 20 dostihových dní. Využiť areál Závodiska, š. p.
Bratislava na podujatia, ktoré nesúvisia s predmetom činnosti štátneho podniku a tým
zvýšiť objem tržieb a efektivitu využívania majetku štátu.
(napr. výstavy psov, Dni Petržalky, využitie oplotenia na reklamnú činnosť, plochu
parkoviska využívať pre autoškoly, osloviť reklamné agentúry na prenájom areálu na
uskutočňovanie firemných akcií, hľadať možnosť ďalšieho prenájmu ustajňovacích
boxov).
- váha kritéria: 25%

Hodnotenie: Úloha splnená čiastočne.
V sezóne 2016 bolo zorganizovaných 20 dostihových dní. Táto časť úlohy splnená.
Podujatia, ktoré nesúvisia s dostihovými dňami, boli stagnujúce, neprogresívne,
neatraktívne, len sa pokračovalo v automatizme (autoškoly, ....).
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Využívanie majetku štátneho podniku bolo katastrofálne (billboard, nájmy, gastro
zariadenia, ....)
Plánované tržby boli vo výške 773 400 €, skutočnosť 703 104 €.
Túto časť úlohy považujem za nesplnenú.

4.

Zorganizovať v spolupráci s Európskou a stredomorskou federáciou dostihových
autorít v Bratislave výukový seminár pre trénerov s jedným z najúspešnejších
európskych trénerov Markom Johnstonom z Anglicka s dôrazom na účasť trénerov (70
trénerov), prehĺbiť spoluprácu v rámci dostihového združenia K.M.E.T. (Poľsko,
Maďarsko, ČR, SR, Rakúsko).
- váha kritéria: 20%

Hodnotenie: Úloha splnená – seminár sa uskutočnil 12.1.2016
Informácia o výške ročnej odmeny riaditeľa podniku, o výške jeho podielu na zisku
a

ročnej

odmene

členov

dozornej

rady

je

k nahliadnutiu

na

Ministerstve

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na osobnom úrade, prípadne v sídle štátneho
podniku Závodisko.
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Dostihová sezóna 2016
Celkovo Závodisko,
š.p.

zorganizovalo

dostihových

dní

20
na

závodiskách v Bratislave
(16),
(2),

v Topoľčiankach
v Šuranoch

(1)

a v Senici (1). Odbehlo sa
163 dostihov, z toho 138
rovinových,

14

steeplechase

a

dostihov

prútené

cez

11

prekážky. Formou dotácií sa medzi majiteľov, trénerov a jazdcov prerozdelilo 742 490
€, čo je najviac v histórii samostatnej SR. Slovenským majiteľom sme navyše vyplatili
majiteľské prémie vo výške 58 900 € a chovateľské prémie vo výške 16 050 €.
Z pohľadu úspešnosti slovenských koní možno sezónu 2016 označiť ako vydarenú.
Plnokrvníky v domácom tréningu triumfovali v troch z piatich klasických zápolení, čo sa
naposledy podarilo v roku 2014 a celkovo len po piaty raz od roku 1993. Kvalitnou
zostavou trojročných koní sa prezentovala najmä šampiónska stajňa MPL Racing. V jej
farbách sa klasickými triumfami blysli ROBBEN ISLAND (1. v Jarnej cene kobýl)
a MEDICI (víťaz St. Leger, keď predtým triumfoval aj v rakúskom Derby), ktorý sa na
konci sezóny ozdobil aj anketovým titulom „Kôň roka“. Zmienku si zaslúži aj vlastná
odchovankyňa stajne MPL Racing SAMOA, ktorá počas sezóny dosiahla tri víťazstvá a
v klasických Oaks obsadila tretiu priečku. V septembrovej dámskej klasike triumfovala
SAINTNIXA zo slovenskej Stall Garant SK od trénera Miroslava Stančíka. Kvalitnú
zostavu trojročných koní, ktorá je prísľubom aj do sezóny 2017, dotvorili elitní vytrvalci
FANTASTIC LACY a ROYAL GINO, perspektívny míliar PORTORIKOS a ďalší. Potešiteľný
je aj zvýšený počet štartujúcich dvojročných koní, ktorý je výsledkom nákupnej aktivity
slovenských majiteľov na dražbách ročiakov v roku 2015. V sezóne 2016 sa do
dostihového diania na Slovensku zapojilo 46 dvojročiakov v domácom tréningu (rok
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predtým to bolo 36), medzi ktorými sa mimoriadne sľubne prezentovala ZORIANA z PD
Senica, reprezentantky stajne Autoopravovňa Strnisko HAYLUCK a LIGHTBLACK, ako aj
žrebce domáceho chovu GENTLEMAN JACK a BOLTHORY.
Tradičnými športovými vrcholmi sezóny boli medzinárodné mítingy Turf-gala (5.
júna) a Slovenské derby (17. júla) na bratislavskom hipodróme, ktoré ozdobila účasť
špičkových plnokrvníkov medzinárodnej výkonnosti, najmä z českej republiky. Hostia
spoza rieky Moravy ovládli všetkých päť najdôležitejších zápolení 38. ročníka Turf-gala.
Absolútny vrchol starších vytrvalcov - Veľkú cenu Slovenska, rozhodol pre seba 8-ročný
beluš MEANDRE. Ten v kariére zarobil na dotáciách takmer 750 000 € a vyhral štyri
dostihy celosvetovo najvyššej úrovne Gr. 1. Jeho hlavným vyzývateľom vo Veľkej cene
Slovenska bol AUTOR z českej stajne Meridian, premiant St. Leger Italiano (Gr. 3)
z októbra 2015. Napokon skončil tretí, tesne za nemeckým hosťom SWEET THOMAS.
Aj počas derby - mítingu v polovici júla do Starého hája zavítali kone
medzinárodnej výkonnosti. Za všetkých okrem Autora spomeňme Gr. 1 víťaza
SHAMALGAN, na skupinovej úrovni v Taliansku umiestnených TOUCH OF GENIUS
a TAMARIND COVE a stredoeurópska špička v rôznych dištančných kategóriách.
Víťazom slovenskej „modrej stuhy“ sa stal hnedák s hviezdnym rodokmeňom
TIMEKEEPER (Galileo - Looking Back) v sedle s medzinárodne uznávaným českým
džokejom

Václavom

štvornásobným
Španielska.

Oba

Janáčkom,
šampiónom

mítingy

niekoľko

tisícovou

kulisou

odvysielala

pred

diváckou
v 70

minútovom prenose aj RTVS. Z
každého dostihového mítingu sme
v spolupráci s televíziou DIGI Sport
vyrobili a odvysielali 12-minútový
zostrih „Dostihový magazín“. Okrem DIGI Sportu a RTVS sme úzko spolupracovali
s ďalšími mediálnymi partnermi: Rádiom SiTy, Rádiom Expres, Rádiom Regina, či s
množstvom printových médií.
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Závodisko, š.p. spolu s kolegami zo závodiska Kincsem park v Budapešti začiatkom

septembra usporiadalo už 26. ročník európskeho šampionátu amatérskych jazdkýň.
Zúčastnili sa ho reprezentantky jedenástich krajín a z celkového triumfu sa pri svojej
štvrtej účasti na ME tešila Yvonne Donzé zo Švajčiarska. Mimoriadne aktívne sa
Závodisko, š.p. v roku 2016 prezentovalo na medzinárodnom poli zorganizovaním
seminára s popredným anglickým trénerom Markom Johnstonom 12. januára.
Zúčastnilo sa ho 70 trénerov zo siedmich krajín a podľa ohlasu účastníkov sa seminár
stretol s pozitívnou odozvou. V rámci derby-mítingu (16. - 18. júla) sme hostili
zasadnutie výkonného výboru Európskej a stredomorskej federácie dostihových autorít
(EMHF) za účasti predstaviteľov Írska (predseda EMHF Brian Kavanagh), Veľkej
Británie, Francúzska, Nemecka, Turecka, Maroka, Švédska a Normanských ostrovov, na
ktorom sa riešili mnohé aktuálne otázky a témy turfu v Európe.
Z pohľadu diváckej kulisy sa aj v dostihovej sezóne 2016 potvrdilo, že dostihy sa
po hokejových zápasoch KHL radia na druhé miesto v návštevnosti športových podujatí
v hlavnom meste s priemerným počtom 2500 divákov na jeden dostihový deň.
Vstupenky na dostihové dni bolo možné kúpiť aj cez hojne navštevovaný portál
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Zľavomat, čo využilo niekoľko stoviek ľudí. Spolu s inými akciami (Dog Days, Gurmán
Fest, Deň Petržalky, Medzinárodná výstava psov, rôzne firemné eventy) náš areál
navštívilo v priebehu roka cca 70 000 ľudí. V stávkovej činnosti sa podarilo vytvoriť
obrat na úrovni predchádzajúceho roku vo výške 151 511,30 €, z toho totalizátor sa na
tejto sume podieľal 71 %.
Čistota a regulárnosť turfu musia byť stále prísne sledované a monitorované.
V sezóne 2016 sa celkove na dostihových dňoch koňom odobralo 45 vzoriek na analýzu
prítomnosti dopingových látok, bohužiaľ s jedným pozitívnym výsledkom v prípade
kobyly Sara Taylor zo slovinského tréningu na dostihovom dni 15. mája. Naposledy bol
na Slovensku pozitívny dopingový nález odhalený v roku 2010 klusákovi Starfighter LM,
stále však platí, že od začiatku dopingového testovania nebol pozitívny žiadny kôň
v slovenskom tréningu. Svedčí to o zodpovednom prístupe našich trénerov k tejto
problematike.
Dostihová sezóna sa v štátnom podniku nekončí poslednou októbrovou nedeľou,
ale až Galavečerom slovenského turfu, ktorého 19. ročník sa 5. decembra 2016
uskutočnil v petržalskom Grand Hoteli Pressburg. Ide o významnú spoločenskú akciu
pre 200 pozvaných hostí, ako poďakovanie realizačným tímom za celoročnú tvrdú drinu,
ocenenie najúspešnejších aktérov dostihovej sezóny a poďakovanie partnerom,
sponzorom a novinárom.
Plemenná kniha a chov anglického plnokrvníka
Závodisko, š. p. je uznanou chovateľskou organizáciou pre plemená anglický
plnokrvník a klusák. Vedie plemenársku a zootechnickú evidenciu týchto plemien
a vydáva ich plemenné knihy. Základom a legislatívnym rámcom pre štatút plemennej
knihy sú:
a) Zákon č. 194/1998 Zb. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat v znení
neskorších predpisov
b) Oprávnenie Závodiska Bratislava (v medzinárodnom styku Turf Direktorium
Bratislava) podľa zakladacej listiny Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky číslo 1404/1993-420 zo dňa 26. 2. 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov
byť dostihovou autoritou Slovenskej republiky
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c) Oprávnenie Závodiska Bratislava zabezpečovať výkon kontroly úžitkovosti
v chove anglického plnokrvníka s pôsobnosťou v SR (list č. 1062/1998-520 zo dňa
22.12.1998)
d) Priznanie postavenia uznanej chovateľskej organizácie pre plemeno anglický
plnokrvník Závodisku Bratislava (list k číslu 1062/1998-520, zo dňa 29.3.1999)
e) Smernice a rozhodnutia Rady Európskeho spoločenstva
f) Medzinárodná dohoda o chove, dostihoch a stávkach Medzinárodnej federácie
dostihových autorít
g)

Dostihový

poriadok

Slovenskej

republiky

schválený

Ministerstvom

pôdohospodárstva Slovenskej republiky dňa 28. 3. 1994 č.j. 2735/94-400 v znení
neskorších zmien a doplnkov
Chovateľským cieľom v chove plnokrvníka je ušľachtilý kôň, dostatočne veľkého
rámca, korektného, harmonického exteriéru, tvrdej konštitúcie, vysokej výkonnosti
v rýchlosti a vytrvalosti pre najvyššie výkonnostné požiadavky a kritériá v dostihoch.
Chovateľskou metódou používanou
k dosiahnutiu chovateľského cieľa
je čistokrvná plemenitba v rámci
plemena.

Základným

cieľom

šľachtenia je výkonnosť, exteriér sa
len zohľadňuje. Výsledky kontroly
výkonnosti

v

dostihoch

sú

základom pre odhad plemennej
hodnoty a selekcie.
Výber plemenníkov na základe žiadostí majiteľov žrebcov vykonáva Výberová
komisia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V roku 2016 boli do chovu
zaradené tri nové plemenné žrebce ROBINSON CRUSO (GB), TEMPELTÄNZER (GER)
a YPSILON

KING

(GB),

ktoré

sa

pripojili

k žrebcom

s obnovenou

licenciou

z predchádzajúcich rokov: BLACK MAST (USA), KADR (RUS), MASCARPONE (GER),
MASSHTAB (RUS), MOVE YOUR VISION (IRE) a TERMAC (SLO). Z týchto žrebcov najviac
kobýl pripustil MOVE YOUR VISION (po Galileo z Cash Run) - 19.
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V chove anglického plnokrvníka bolo v roku 2016 na Slovensku registrovaných 80
chovných kobýl a narodilo sa 44 žriebät (37 na Slovensku + 7 v zahraničí), čo je o 19 viac
ako v predchádzajúcom roku. Tieto kone po splnení všetkých podmienok na základe
štatútu plemennej knihy a v zhode s národnou a európskou legislatívou pre evidenciu
a označovanie zvierat sú zaregistrované v Slovenskej plemennej knihe anglického
plnokrvníka. Následne je vydaný pas koňa pre každé zaregistrované zviera, ktorý ho
sprevádza po celý život. Do plemennej knihy anglického plnokrvníka a klusáka bolo
ďalej zapísaných 108 nových zvierat, ktoré boli importované zo zahraničia. Úrad
plemennej knihy zaregistroval 51 koní vyvezených do zahraničia, na ktoré boli vydané,
resp. potvrdené exportné certifikáty. V rámci úzkej spolupráce so zahraničnými
plemennými knihami Závodisko, š.p. v súlade s medzinárodnými štandardami promptne
vybavuje všetky potrebné administratívne úkony v oblasti vedenia plemennej knihy
a plemenárskej evidencie. Na základe požiadaviek I.S.B.C. (Medzinárodná komisia
plemenných kníh) sa spracovávajú štatistické údaje o narodených žriebätách, počte
chovných kobýl, plemenných žrebcov, laboratóriách na overovanie pôvodu potomkov a
elektronicky sa zasielajú aktuálne spracované a vydané plemenné knihy pre všetky
uznané plemenné knihy v zahraničí. Všetky zmeny v chove anglického plnokrvníka a
klusáka ako registrácie narodených žriebät, licentácia žrebcov, importy koní, exporty
koní, krátkodobé exporty kobýl na pripúšťanie, ako aj krátkodobé importy zahraničných
kobýl na pripúšťanie k plemenníkom na Slovensku, zmeny majiteľov koní, nájmy,
kastrácie, úhyny, registrácie schválených mien sú priebežne publikované vo Vestníku oficiálnej tlačovine Závodiska š. p. Bratislava.
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2016
• výkaz ziskov a strát
• súvaha
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POZNÁMKY
k účtovnej závierke
zostavenej ku dňu 31. 12. 2016

Strana 22

Výročná správa 2016

1.

Závodisko, š. p.

POPIS SPOLOČNOSTI

Závodisko (ďalej len „spoločnosť”) je štátny podnik, ktorý vznikol dňa 01/03/1993. Dňa
07/07/1993 bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom
súde Bratislava I., oddiel Pš vložka 263/B. Spoločnosť sídli na Starohájskej ulici 29, 852
69 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo 32354301.
V roku 2016 bol zisk z roku 2015 v sume 3 372,77 rovnomerne rozdelený na vytvorenie
rezervného fondu a sociálneho fondu.
Hlavným predmetom činnosti je:
1. organizovanie dostihových dní a riadenie testovania výkonnostného potenciálu
dostihových koní,
2. vedenie plemenárskej a zootechnickej dokumentácie v oblasti chovu plnokrvníka
a klusáka v Slovenskej republike,
3. zabezpečovanie výkonu gescie v chove anglického plnokrvníka a klusáka v SR,
4. plnenie funkcie Dostihovej autority v SR a v súvislosti s touto funkciou
zastupovanie SR v medzinárodnom styku pod názvom „Turf Direktorium
Bratislava,
5. vykonávanie stávkovej činnosti súvisiacej s dostihovou prevádzkou,
6. reklamná, publikačná a propagačná činnosť,
7. správa a rozvoj majetku vo vlastníctve SR.

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov

20

17

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

21

16

4

4

počet vedúcich zamestnancov

Informácie o počte zamestnancov
Zakladateľom spoločnosti je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Spoločnosť je súčasťou
súhrnnej konsolidovanej účtovnej závierky verejnej správy od roku 2011.
Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje Ministersvo financií SR, Štefanovičova 5,
Bratislava. Táto účtovná závierka je k nahliadnutiu v sídle uvedenej spoločnosti.
Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2016:
Štatutárny orgán
Poverený
výkonom

Ing. Ľuboš Chmelár
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riaditeľa
Dozorná rada
Predseda:

Ing. Štefan Ryba

Podpredseda:

Ing. Peter Juhász

Člen:

Ing. Juraj Švec

Člen:

Ing. Vladimír Péti

2.

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená
ako riadna účtovná závierka.
Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2015
bola schválená dozornou radou spoločnosti dňa 06/07/2016.
3.

VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za
rok 2016 a 2015 sú nasledovné:
a) Dlhodobý nehmotný majetok
Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré
obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými
nákladmi, ktoré zahrňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné
náklady.
Dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou
obstarávacou cenou, t.j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom
účtuje.
Odpisovanie
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby
životnosti príslušného majetku. Odpisovať sa začína v mesiaci, kedy bol zaradený do
používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú
stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:
Predpoklad
Ročná
Metóda
aná doba
odpisová
odpisovania
sadzba
používania
Softvér

4

25%

rovnomerná

Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok

-

-

-
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V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa
tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej
hodnoty.
b) Dlhodobý hmotný majetok
Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré
zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s
obstaraním.
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými
nákladmi, ktoré zahrňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné
náklady .
Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou
cenou a účtuje sa v prospech účtu ostatných kapitálových fondov. Reprodukčná
obstarávacia cena tohto majetku je stanovená ako cena, za ktorú by sa majetok obstaral
v čase, keď sa o ňom účtuje.
Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho
obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.
Odpisovanie
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby
životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania
a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku
nasledovne:
Predpoklad
Ročná
Metóda
aná doba
odpisová
odpisovani
používania
sadzba
a
12-40 rokov

8,3%, 5%, 2,5%

rovnomerná

Stroje, prístroje a zariadenia

4-6 rokov

25%, 16,7%

rovnomerná

Dopravné prostriedky

4-6 rokov

25%, 16,7%

rovnomerná

6 rokov

16,7%

rovnomerná

-

-

-

Budovy a stavby

Inventár
Iný dlhodobý hmotný
majetok
c)

Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok podniku tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na
bankových účtoch.
Spoločnosť v bežnom roku nevlastnila žiadne cenné papiere a podiely.
d) Zásoby
Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami. Obstarávacia cena zásob zahŕňa
cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie,
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atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob. Spoločnosť účtuje
o zásobách spôsobom A
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady
zahŕňajú priame materiálové a mzdové náklady a nepriame výrobné náklady.
e) Pohľadávky
Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou.
f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou,
pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
g) Záväzky
Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.
h) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie
známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou
hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvislosti s účtovným obdobím.
j)

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania.
Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri
okresného/krajského súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na
základe rozhodnutia dozornej rady, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky
zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania.
Spoločnosť vytvára rezervný fond.
k) Transakcie v cudzích menách
Transakcie v cudzej mene prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku
dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze
ziskov a strát.
Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty
nakúpené alebo predané.
l)

Výnosy
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Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o
zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu
splnenia dodávky alebo služby.

m) Daň z príjmu
Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku
upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy.
n) Dotácie/Investičné ponuky
Výnosy z dotácií zo štátneho rozpočtu určených na obstaranie dlhodobého majetku
a technického zhodnotenia sa účtujú počas doby odpisovania takto obstaraného
dlhodobého majetku a to v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov do
prevádzkových nákladov.
Výnosy z dotácií zo štátneho rozpočtu určených na hospodársku činnosť sa účtujú
v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel,
na ktorý sa dotácie na hospodársku činnosť poskytli.
4.

DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok
Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
nehmotný
majetok

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Good
will

Ostatný
DNM

Obstará
-vaný
DNM

Poskyt
-nuté
predd
av-ky
na
DNM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

35463

35463

35463

35463

35463

35463

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
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Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia

35463

35463

0

0

0

0

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková
hodnota
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý
nehmotný
majetok

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia

35 463

35 463

35 463

35 463

35 463

35 463

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
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35 463

35 463

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

0

0

Stav na konci
účtovného
obdobia

0

0

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota

b) Dlhodobý hmotný majetok
Informácie o dlhodobom hmotnom majetku
Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

Samostatné
hnuteľ-né
veci a
súbory
hnuteľných vecí

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov

Zákl
adné
stád
o
a ťa
žné
zvie
ratá

Os
tat
ný
D
H
M

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
predda
v-ky na
DHM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia

2 004 702

Prírastky

2 341 195

777 230

5 333

Úbytky

12 381

1 133 402

6 268 910

3 280

8 613

17 227

3 568

8 613

12 181
0

Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia

2 004 702

2 346 528

776 943

12 381

Prírastky

6 273 956
0

Oprávky
Stav na začiatku
účtovn. obdobia

1 133 402

1 873 605

709 109

45 160

28 286
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3568

Úbytky
Stav na konci
účtov. obdobia

1 918 764

3568

733 827

12 381

2 664 973

Opravné položky

0

Stav na začiatku
účtov. obdobia

0

Prírastky

0

Úbytky

0

Stav na konci
účtov. obdobia

0

Zostatková hodnota

0

Stav na začiatku
účtov. obdobia

2 004 702

467 590

68 121

0

1 133 402

3 673 815

Stav na konci
účtov. obdobia

2 004 702

427 764

43 116

0

1 133 402

3 608 984

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostatné
hnuteľ-né
veci a
súbory
hnuteľných vecí

Pestovateľsk
é celky
trvalých
porasto
v

2 308 855

736 328

12 381

Prírastky

50 395

Úbytky

Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

Zákl
adné
stád
o
a ťa
žné
zvie
ratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Pos
kytnuté
pred
davky
na
DH
M

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia

2 004 702

1 133 402

6 195 668

51 386

102 771

204 552

18 055

10 484

102 771

131 310

2 341 195

777 230

12 381

1 133 402

6 268 910

1 842 217

689 577

12 216

2 544 010

Prírastky

49 442

30 017

165

79 624

Úbytky

18 054

10 484

Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia

2 004 702

Oprávky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
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1 873 605

709 109

12 381

2 595 095

Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia

2 004 702

466 638

46 752

165

1 133 402

3 651 658

Stav na konci
účtov. obdobia

2 004 702

467 590

68 121

0

1 133 402

3 673 815

Poistenie majetku
Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni Allianz. Predmetom poistenia sú osobné
automobily, budovy, stroje a zariadenia, DHIM, zásoby a peňažná hotovosť.
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c) Dlhodobý finančný majetok - ÚJ nemá obsahovú náplň
5.

ZÁSOBY

ÚJ neúčtovala o opravných položkách k zásobám. Na zásoby nie je zriadené záložné
právo. ÚJ neúčtovala o nehnuteľnostiach na predaj.
6.

POHĽADÁVKY

K pohľadávkam neboli v roku 2015 a 2016 vytvorené opravné položky.
V roku 2015 spoločnosť z dôvodu nedobytnosti odpísala do nákladov pohľadávky vo
výške 1999 EUR V roku 2016 spoločnosť odpísala nedobytné pohľadávky do nákladov
v sume 51,90 EUR.
Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok
Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

23 071

11 391

34 462

Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

5 290
28 361
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Pohľadávky podľa zostatkovej doby
splatnosti

Závodisko, š. p.

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Pohľadávky po lehote splatnosti

8 504

13 405

Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

2 887

23 175

11 391

36 580

Krátkodobé pohľadávky spolu
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu

7.

FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

8.

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

3 660

4 305

611 999

712 061

33 526

33 526

0

-168

649 185

749 724

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia
Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé,
z toho:

Náklady budúcich období
krátkodobé, z toho:

2 260
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Hav. poistenie aút

943

1 623

Predplatné periodík

307

653

1 010

1 453

ostatné
Príjmy budúcich období dlhodobé,
z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé,
z toho:

9.

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zapísané v obchodnom registri v sume 2 777 752 EUR
splatené štátom prostredníctvom MP SR.
Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovný zisk

3 372

Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu

1 686

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu

1 686

Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

3 372

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

V roku 2016 strata po zdanení 132 191
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Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné – zníženie ZI
Spolu

Dozorná rada rozhodla o rovnomernom rozdelení zisku z roku 2015 na vytvorenie
rezervného fondu a sociálneho fondu.
V roku 2016 dosiahnutá strata vo výške 132 191 EUR – zúčtované ako neuhradená
strata minulých období – schválené Dozornou radou dňa 06.03.2017.
10. REZERVY
Informácie o rezervách
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na
konci
účtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy,
z toho:

Krátkodobé rezervy,
z toho:

19 333

20 645

19 333

20 645

Nev.
Dovolenka+poistné

12 083

10 045

12 083

10 045

Odmeny

5 750

8 100

5 750

8 100

Audit

1 500

2 500

1 500

2 500

ostatné
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

77

Stav na
konci
účtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy,
z toho:

Krátkodob rezervy,
z toho:

25 266

19 333

25 189

Nev.
Dovolenka+poistné

14 306

12 083

14 306

12 083

Odmeny + poistné

7 774

5 750

7 774

5 750

Audit

1 340

1 500

1 340

1 500

ostatné

1 846

1 769

19 333

77

Spoločnosť tvorí rezervy len na nevyčerpané dovolenky, odvody do poisťovní, odmeny
a overenie účtovnej závierky audítorom. Všetky rezervy sa použijú do jedného roka.
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11. ZÁVÄZKY
Informácie o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

43 250

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
43 250

Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka vrátane

462 689

490 606

Krátkodobé záväzky spolu

505 939

533 856

2 585

719

2 585

719

Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

Spoločnosť neúčtuje o záväzkoch zabezpečených záložným právom / zárukou v
prospech veriteľa.
Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

719

158

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu
nákladov

2 069

2 290

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

1 686

Názov položky

Ostatná tvorba sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu spolu

3 755

2 290

Čerpanie sociálneho fondu

1 890

1 729

Konečný zostatok sociálneho fondu

2 584

719

12. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív
Názov položky

Bežné účtovné obdobie
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Výdavky budúcich období dlhodobé,
z toho:

Výdavky budúcich období
krátkodobé, z toho:
Dary za 2014 uhradene 2015

Výnosy budúcich období dlhodobé,
z toho:
Investičné dotácie
Inv. dotácia na polyfunkčnú tribúnu
Fond istota – stávková kancelária

1 139 307

1 142 880

47 759

51 332

1 058 354

1 058 354

33 194

33 194

Výnosy budúcich období krátkodobé,
z toho:

13. VÝNOSY A NÁKLADY
Tržby
Informácie o tržbách

Tržby za služby

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce obdobie

Prihlášky

222 457

222 926

Štartovné

142 051

140 857

prenájom nehnuteľností

95 601

88 950

Reklama

88 491

87 379

35 391

33 006

Ustajnenie
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Dostihy

57 135

46 834

Ostatné

61 979

171 730

703 105

791 682

Spolu

Aktivácia
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti,
finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Významné položky pri
aktivácii nákladov, z toho:

Ostatné významné položky
výnosov z hospodárskej
činnosti, z toho:

1 663 453

1 904 028

18 480

20 135

907 231

857 355

10 257

8 660

290

952

290

952

Tržby z predaja materiálu
Dotácia na činnosť dost. Autority
a vedenie plemennej knihy
Tržby z tomboly
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky
finančných výnosov, z toho:

Mimoriadne výnosy, z toho:

Strana 39

Výročná správa 2016

Závodisko, š. p.

Informácie o čistom obrate
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

703 105

791 682

18 480

20 135

721 585

811 817

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteĺnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou
činnosťou
Čistý obrat celkom
Náklady
Informácie o nákladoch
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby,
z toho:

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

260 747

305 107

Náklady voči audítorovi,
audítorskej činnosti, z toho:

2 500

1 500

náklady za overenie
individuálnej účtovnej závierky

2 500

1 500

258 247

303 607

Opravy a udržiavanie strojov
a budov

36 036

46 900

Nájomné

44 434

43 311

165 968

188 564

11 809

24 849

Ostatné významné položky
nákladov z hospodárskej
činnosti, z toho:

848 963

966 095

N na bakety, porady, tlačovky

12 570

12 543

iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky
nákladov za poskytnuté služby,
z toho:

Ostatné služby
Informačná služba
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784 632

774 470

Ceny do dostihov

15 310

15 975

Ostatné náklady

15 975

163 107

Finančné náklady, z toho:

12 665

11 854

1

12

0

12

12 664

11 842

638

631

12 025

11 211

Kurzové straty, z toho:
Kurzové straty ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná
závierka
Ostatné významné položky
finančných nákladov, z toho:
Poplatky na bank. účtoch
Poistenie majetku
Mimoriadne náklady, z toho:

Dane z príjmov
Informácie o daniach z príjmov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky
účtovanej ako náklad alebo výnos
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku
účtovaného ako náklad alebo výnos
vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky
týkajúca sa umorenia daňovej straty,
nevyužitých daňových odpočtov a iných
nárokov, ako aj dočasných rozdielov
predchádzajúcich účtovných období, ku
ktorým sa v predchádzajúcich 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
Suma neuplatneného umorenia daňovej
straty, nevyužitých daňových odpočtov
a iných nárokov a odpočítateľných
dočasných rozdielov, ku ktorým nebola
účtovaná odložená daňová pohľadávka
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Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa
vzťahuje na položky účtované priamo na
účty vlastného imania bez účtovania na účty
nákladov a výnosov
Informácie o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:

Základ
dane

Daň

-129 256

x

Teoretická daň

x

Daňovo neuznané
náklady
Výnosy nepodliehajúce
dani

Daň

x

6 433

x

22%

x

26 461

21 797

7 546

8 671

0

19 559

-110 341

0

Umorenie daňovej straty
Spolu

Základ
dane

Daň v %

Splatná daň z príjmov

X

Odložená daň z príjmov

x

Celková daň z príjmov

x

2 880

x

Daň v %
x
22%

2 880

x
2 880

x

2880

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov
a iných orgánov
Hodnota príjmu, výhody súčasných
členov orgánov
štatutárnych

dozorných

iných

Hodnota príjmu, výhody bývalých členov
orgánov
štatutárnych

dozorných

iných

Druh príjmu, výhody

Peňažné príjmy

Časť 1 – Bežné účtovné obdobie

Časť 1 – Bežné účtovné obdobie

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2 853
3 520

Nepeňažné príjmy

Peňažné preddavky
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Nepeňažné
preddavky

Poskytnuté úvery

Poskytnuté záruky

Iné

14. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Po 31. decembri 2016 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné
zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.
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„Ak chceš v živote niečo dosiahnuť a nepodarí sa Ti to, sú
len dve možnosti:
buď si to dosiahnuť nechcel alebo na to skutočne nemáš“
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