AGROMARKT – Nýrovce, s.r.o
935 67 Nýrovce č. 286

Účtovná závierka k 31.decembru 2014

DIČ 2020154972

Poznámky Úč POD 3-04

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:
AGROMARKT – Nýrovce, spoločnosť s r.o.
935 67 Nýrovce, č. 286

IČO 365 320 53

Spoločnosť AGROMARKT – Nýrovce, s.r.o. sídlo Nýrovce 286, /ďalej len Spoločnosť/ bola založená
5.5.1999. Do Obchodného registra bola zapísaná 25.5.1999, Obchodný register Okresného súdu Nitra
odd. Sro, vložka č.11460/N.
2, Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
SK NACE
- poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba
- poskytovanie služieb poľnohospod. mechanizmami
- sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
- prenájom strojov a zariadení pre poľnohospodárov
- poradenská služba v oblasti poľnohospodárstva

01.11.0

3, Údaje o neobmedzenom ručení
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 Obchodného
zákonníka
4, Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17
ods. 6 Zák. NR SR č. 431/2002 Zz. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.1. 2014 do 31.12.2014.
Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.
5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená
na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 03.03.2014.
6, Schválenie audítora
Spoločníci na riadnom VZ dňa 3.3.2014 schválili Ing. Magdu Mihalikovú CSc ako audítorku na
overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za roky 2014 a 2015.
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B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Štatutárny orgán : Ing. Eugen Antal – konateľ spoločnosti

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31.decembru 2014:
Spoločník
-

Ing. Eugen Antal
Ján Poduška
Ing. Anna Hostačná

Výška podielu na zákl. imaní
v eurách
v%
3 121
35
3 121
35
2 656
30

Podiel na hlasovacích právach
%
33,33
33,33
33,33

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU
Spoločnosť AGROMARKT – Nýrovce nie je súčasťou konsolidovaného celku

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADACH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
a, Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou súhrnne aplikované.
b, Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním /clo, prepravu, montáž, poistné a pod./ Súčasťou obstarávacej ceny nie sú kurzové
rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby životnosti,
počas ktorej bude majetok prinášať ekonomické úžitky. Odpisovať sa začína dňom zaradenia dlhodobého
majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 700 Eur
a nižšia sa odpisuje jednorázovo do nákladov pri uvedení do používania.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba:
predpokladaná
doba životnosti
budovy a stavby
stroje, prístr. zariad.
zvieratá základ. stáda

20
4,6, 12
4

metóda odpisovania
rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná

ročná odpis. sadzba
%
5
8,34 %, 16,67 %,25 %
25
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c, Dlhodobý finančný majetok
- základný členský vklad v Odbytovom družstve mlieka, družstvo, Levice 365, 19 Eur, .
.
predstavuje 6,47 % zo všetkých majetkových vkladov Odbytového družstva.
d, Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú
predpokladanými vlastnými nákladmi, podľa operatívnych kalkulácií predchádzajúceho roka. Vlastné
náklady tvoria priame náklady.
Ak sa pri účtovnej závierke roka zistí, že rozdiel medzi skutočnými nákladmi a predpokladanými
nákladmi je významný, zostatok zásob ku dňu účtovnej závierky je precenený na skutočné vlastné
náklady bežného roka, podľa vnútropodnikovej smernice.
e, Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky sa oceňujú
obstarávacou cenou. Opravnými položkami sa znižuje menovitá, či obstarávacia cena pohľadávok, u
ktorých je zo všetkých známych skutočností zrejmé, že sú rizikové a ťažko vymožiteľné.
f, Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
g, Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období a výnosov a výdavkov budúcich období
Náklady a príjmy, budúcich období, ako aj výdavky a výnosy budúcich období, sa vykazujú vo výške
ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. V U Z za 2014
časovo sú rozlišované aj náklady na poistenie 5 356 € a predplatné odborných časopisov 64 €.
Ako výnosy budúcich období sú evidované doteraz nerozpustené dotácie na modernizáciu dojárne vo
Výške 55 050 €.
Náklady a príjmy, budúcich období, ako aj výdavky a výnosy budúcich období, ktoré sa každoročne
opakujú, a ich výška nepresiahne hodnotu 10 000 € ako hranica významnosti, nie sú časovo
rozlišované, ak sa účtovný prípad týka posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia UZ za 2015.
h, Rezervy
Rezervy ako záväzky s neurčitým časovým vymedzeným alebo výškou sa tvoria na krytie známych rizík
alebo strát, a to v očakávanej, resp. predpokladanej výške záväzku.
Spoločnosť vytvorila krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky vo výške 33 055 €.
Dlhodobé rezervy nevytvára.
ch, Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené – prevzaté záväzky sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná, ako ich výška v účtovníctve,
uvedú sa záväzky v v účtovníctve a účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Spoločnosť má k 31.12.2014 krátkodobý úver vo výške 400 000 € na preklenutie dočasného nedostatku
finančných zdrojov. Tiež v predchádzajúcom roku mala krátkodobý úver 360 000 eur, ktorý bol v r.
2014 splatený.
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i, Výnosy
Rozhodujúce zložky výnosov:
v r. 2014
28 %
7%
40 %
8%
17 %

Tržby za vlastné výrobky rastlinnej výroby
živočíšnej výroby
Tržby za predaj tovar
Prevádzkové dotácie
Ostatné
Dosiahnutý čistý obrat

5 044 518 €

v r. 2013
29 %
10%
34 %
9%
18 %
3 864 899 €

j, Náklady
Rozhodujúce zložky nákladov:
Spotreba materiálu a energie:
Osobné náklady
Služby
Obstaranie tovaru
Ostatné

v r. 2014
25 %
12 %
15 %
38 %
10 %

v r. 2013
28 %
13 %
14 %
32 %
13 %

j, Ekonomické vzťahy so spriaznenými osobami
Dodávka mlieka spracovateľovi prostredníctvom spriaznenej osoby – Odbytového družstva mlieka bola
realizovaná za obvyklých obchodných podmienok, dohodnutých s Levickými mliekarňami a.s..
Iné ekonomické vzťahy so spriaznenou osobou neboli.
Konateľovi spoločnosti nebola poskytnutá, z titulu jeho funkcie, žiadna pôžička, ani záruka.
Od spoločníkov Spoločnosti bola prijatá finančná výpomoc – k 31.12.2014 spolu 285 000 €.
k, Odložené dane
Odložené dane /odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok/ sa vzťahujú na:
a, dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzku, vykázanou v
súvahe a ich daňovou základňou
b, možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období
c, možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu
od základu dane v budúcnosti
l, Finančný prenájom
Spoločnosť využíva finančný prenájom na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, na základe
nájomných zmlúv leasingovými spoločnosťami, s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za
dohodnuté splátky za počas zmluvnej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu
vykazuje vo svojom účtovníctve a odpisuje ho ako nájomca.
m, Cudzia mena
V účtovnom roku 2014 v cudzej mene nebolo účtované.
l, Deriváty
Spoločnosť nemá pre túto kategóriu obsahovú náplň

n, Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období
Opravy chýb minulých účtovných období sa v r. 2014 nevyskytli
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