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ČL. I
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.

Založenie spoločnosti

Spoločnosť Agropole, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola do obchodného registra bola zapísaná
21. januára 2006 (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel : Sro , vložka 11222/S) s obchodným menom
Vraník, s.r.o. a sídlila na adrese Kollarova 2, 968 01 Nová Baňa do 29.12.2014. Od 30.12.2014 spoločnosť zmenila obchodné
meno na Agropole,s.r.o. so sídlom Penhýbel 240, 966 74 Veľké Pole. Dňa 8.3.2016 spoločnosť zmenila sídlo na Nová 134, 017
01 Považská Bystrica . Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 33042/R).
Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
-

Poľnohospodárstvo

2. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valný zhromaždením
spoločnosti dňa 07. októbra 2016. Zverejnená bola dňa 7. októbra 2016.
3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016
4.

Údaje o skupine účtovných jednotiek

Účtovná jednotka sa nezahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky iných spoločností a tiež nezostavuje konsolidovanú účtovnú
závierku za iné spoločnosti.

5. Počet zamestnancov
Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené
v nasledujúcom prehľade:

2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
z toho:
počet vedúcich zamestnancov

2015

0
0

0
0

0

0

ČL.II
INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI
Záruky, pôžičky a ani iné zabezpečenia poskytnuté pre členov štatutárneho orgánu , dozorného orgánu a iného orgánu
účtovnej jednotky v roku 2016 poskytnuté neboli.
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ČL. III
INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1.

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

2.

Účtovné zásady a postupy
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.
Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Pri oceňovaní majetku
a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa do úvahy všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú
majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

a)

Dlhodobý nehmotný majetok a 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 dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované
kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame
náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Takýto
majetok v roku 2016 vytvorený nebol.
Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú
do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri
ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na
dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je
pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov. O nákladoch na výskum v roku 2016 sme neúčtovali.
Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva
predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa
získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení
dlhodobého nehmotného majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp.
vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba
používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Aktivované náklady na vývoj
Softvér
Oceniteľné práva (licencia)
Drobný dlhodobý neh. majetok

Predpokladaná
doba používania
v rokoch
4
4
5

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
Sadzba v %

Lineárna
Lineárna
Lineárna

25%
25%
20%

rôzna

jednorazový náklad

100%

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení

Agropole, s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01
individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2016

IČO: 36645133
DIČ: 2022129417

dlhodobého nehmotného majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena
v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania je 1700 EUR a menej sa odpisuje jednorázovo do nákladov.
Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v
nasledujúcej tabuľke:

Budovy
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Inventár
Drobný dlhodobý hm. Majetok

Predpokladaná
doba používania v rokoch
20/40
4 -12
4-6
6
Rôzna

Metóda
odpisovania
Lineárna
Lineárna
Degresívna
lineárna
jednorazový náklad

Ročná odpisová
sadzba v %
5%/2,5%
8,35-25 %
16,67-30 %
16,67 %
100%

Účtovné a daňové odpisy majetku sa
rovnajú.

b)

Cenné papiere a podiely
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej
ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

c)

Zásoby
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi
(zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Nakupované zásoby sa do spotreby vyskladňujú v
ocenení váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.
Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych
nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných
nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou
vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie
a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

d)

Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom
do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje
o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

e)

Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

f)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvislosti s účtovným obdobím.
g) 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
h)

Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri
inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej
závierke v tomto zistenom ocenení.

i)

Odložené dane
Odložené dane / odložená daňová pohľadávka/ sa vzťahuje na :
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-dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou
základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane
v budúcnosti
- možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období
- Spoločnosť Agropole, s.r.o., neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke
j)

k)

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Prenájom (lízing)
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie
nájomca. Soločnosť Agropole s.r.o, takýto majetok nemá.
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku na základe nájomnej zmluvy
s dojednaným právom kúpy najatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou
finančného leasingu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho nájomca.
Prijatie majetku nájomcom sa účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného majetkového účtu a v prospech účtu
474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady (úroky a poistenie).
Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza
vlastníctvo z prenajímateľa na nájomcu. Podľa daňových predpisov je dohodnutá doba nájmu je najmenej 60% doby
odpisovania, najmenej 4 roky. Platba nájomného sa alokuje medzi splátku istiny a finančné náklady (úroky) – vypočítané
metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky a poistné na účet 548
Poistenie LZ. Spoločnosť Agropole neeviduje majetok obstaraný formou finančného leasingu.

l)

Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na
menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň, predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú
na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

m)

n)

Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy,
skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú
zľavu.

Informácie o dotáciach
V roku 2016 mala spoločnosť schválenú dotáciu z Poľnohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova 12, 815 26
Bratislava 1, vo výške 1 639 684,15 EUR na rekonštrukciu stavby Penziónu Bútorky v kat. území Makov.
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Oprava chýb minulých účtovných období
V období roku 2016 bolo účtované o oprave chýb minulých účtovných období a to :
Úroky zo spoločnosti GB management za rok 2015 v sume 7 004,17 EUR boli zaúčtované na účet 429
/ v roku 2015 bola vykázaná účtovná strata/

ČL. IV
INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1. Goodwill
V roku 2016 spoločnosť o goodwille neúčtovala.
2) Informácia o položkách derivátov
Spoločnosť neúčtuje o derivátoch.
3) Informácia o záväzkoch
Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

31.12.2016
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť
rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

31.12.2015

501 161
912 846

275 590
536 957

1 414 007

812 547

226 098

758 690

226 098

758 690

ČL. V
INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH
1.

Podmienené záväzky a majetok

Spoločnosť nemá podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje
neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď
budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.
Spoločnosť neeviduje podmienený záväzok.

2.

Údaje o neobmedzenom ručení
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

ČL.VI
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UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali skutočnosti, ktoré by neboli zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze
ziskov a strát.

ČL. VII
OSTATNÉ INFORMÁCIE
Spoločnosti Agropole s.r.o. dňa 24.10.2016 uzatvorila s Tatra banka a.s., Hodžovo námestie Bratislava 1 Zmluvu
o splátkovom úvere číslo S01190/2016 vo výške 250 000,00 EUR na spolufinancovanie a refinancovanie projektu
podporovaného nenávratným finančným príspevkom z fondov EU, s dobou čerpania do 31.10.2021 na rekonštrukciu
Penzionu Bútorky v k.u. Makov.
Spoločnosti Agropole s.r.o. dňa 24.10.2016 uzatvorila s Tatra banka a.s., Hodžovo námestie Bratislava 1 Zmluvu
o splátkovom úvere číslo S01189/2016 vo výške 1 639 685,00 EUR na spolufinancovanie a refinancovanie projektu
podporovaného nenávratným finančným príspevkom z fondov EU, s dobou čerpania do 30.6.2018 na rekonštrukciu
Penzionu Bútorky v k.u. Makov.

