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Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31. marcu 2011
A.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.

Obchodné meno a sídlo Spoločnosti
Eastern Sugar Slovensko, a.s.
Bratislavská cesta 1246/9
929 12 Dunajská Streda
Spoločnosť Eastern Sugar Slovensko, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) bola zaloţená 1. mája 1992 a do
obchodného registra bola zapísaná 1. mája 1992 (Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel:
Sa, vloţka č. 91/T).

2.

Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3.

výroba a skladovanie cukru a výrobkov súvisiacich so spracovaním cukrovej repy a ich predaj;
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej
ţivnosti;
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ţivnosti (veľkoobchod) v rozsahu
voľnej ţivnosti;
poradenská činnosť poľnohospodárom;
poradenská činnosť v cukrovarníckom priemysle;
poľnohospodárske sluţby pestovateľom cukrovej repy;
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí;
prenájom poľnohospodárskeho materiálu a poľnohospodárskych zariadení a poskytovanie s tým
súvisiacich sluţieb;
prenájom jednostopových a dvojstopových vozidiel;
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ţivnosti;
nakládka, vykládka a manipulácia s tovarom v rozsahu voľnej ţivnosti;
vydavateľská činnosť;
výskum trhu a verejnej mienky;
poľnohospodárska výroba;
výroba a rozvod tepla a elektriny;
prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané
prevádzkovateľom
dráhy alebo prevádzkovateľom dopravy na dráhe;
baliarenská činnosť;
prevádzkovanie skladovacích priestorov s výnimkou verejného skladu;
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej ţivnosti.

Neobmedzené ručenie
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

4.

Priemerný počet zamestnancov
Spoločnosť nemá od 1. januára 2009 ţiadnych zamestnancov.
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Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2011 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné
obdobie od 1. apríla 2010 do 31. marca 2011.
Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú v súvahe uvedené k 31. marcu 2010 a vo
výkaze ziskov a strát za obdobie od 1. apríla 2009 do 31. marca 2010.

6.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Valné zhromaţdenie schválilo dňa 26. augusta 2010 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce
účtovné obdobie (poznámka F1).

B.

ORGÁNY A AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI

1.

Orgány Spoločnosti
Predstavenstvo
Matthew Trilling
Bertrand Rousseau

predseda
člen

Dozorná rada
Rowan Daniel Justine Adams
Robert Gibber
Alena Kácelová
2.

člen
člen
člen

Akcionári Spoločnosti
Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. marcu 2011:

Výška podielu na základnom imaní
v EUR
%
Eastern Sugar B. V.
Ostatní (minoritní akcionári)
Spolu

C.

742 083
18 887
760 970

97,52
2,48
100

Výška hlasovacích
práv
%
97,52
2,48
100

KONSOLIDOVANÝ CELOK
Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Eastern Sugar B.V.,
Zwanebloem 31, 4823 MV Breda, Holandsko. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje
spoločnosť Eastern Sugar B. V.,Zwanebloem 31, 4823 MV Breda, Holandsko. Túto konsolidovanú
účtovnú závierku je moţné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.
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ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY

a)

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

3

Reštrukturalizácia
Na základe rozhodnutia predstavenstva Spoločnosti zo dňa 10. októbra 2006 v súlade s nariadením
Rady (ES) č. 320/2006 a Komisie (ES) č. 968/2006 Spoločnosť vstúpila do reštrukturalizačného
procesu, vzdala sa kvótovej produkcie cukru (70 133 t) za hospodársky rok 2007/2008 a pristúpila ku
kompletnej demontáţi svojho cukrovaru. Na základe toho a po splnení určitých podmienok, mala
Spoločnosť nárok na reštrukturalizačnú podporu z dočasného reštrukturalizačného fondu EÚ v sume
730 EUR na tonu pridelenej kvóty, ktorej sa Spoločnosť vzdala. Časť tejto reštrukturalizačnej podpory,
ktorá sa rozdelila medzi pestovateľov cukrovej repy a poskytovateľov strojového zariadenia predstavuje
20% z celkovej čiastky reštrukturalizačnej podpory. Nárok na reštrukturalizačnú podporu z dočasného
reštrukturalizačného fondu EÚ zníţený o platbu pestovateľom cukrovej repy a dodávateľom strojového
zariadenia predstavoval čiastku 40 957 672 EUR. Reštrukturalizačná podpora nezníţená o platbu
pestovateľom cukrovej repy a dodávateľom strojového zariadenia predstavuje čiastku 51 197 090 EUR
a bola vyplatená v dvoch splátkach, v júni 2008 (20 478 836 EUR) a vo februári 2009 (30 718 254
EUR). Záväzky voči pestovateľom cukrovej repy a poskytovateľom strojového zariadenia boli
vysporiadané pred súvahovým dňom.
Ţiadosť Spoločnosti o reštrukturalizačnú pomoc bola potvrdená Ministerstvom pôdohospodárstva SR
ako oprávnená dňa 1. februára 2007 a oznámenie o poskytnutie podpory z reštrukturalizačných zdrojov
bolo Ministerstvom pôdohospodárstva SR vydané dňa 9. marca 2007. Spoločnosť podlieha pravidelnej
kontrole zo strany Ministerstva pôdohospodárstva SR, či postupuje v súlade so svojimi záväzkami
vyplývajúcimi z reštrukturalizačného plánu. Vykonané kontroly prebehli v nasledovných obdobiach:
-

13. novembra 2007 aţ 27. novembra 2007
16. apríla 2008 aţ 25. apríla 2008
13. augusta 2008 aţ 20. augusta 2008
25. novembra 2008 aţ 5. novembra 2008 (záverečná kontrola po ukončení reštrukturalizačného
procesu).

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky si Spoločnosť splnila nasledovné záväzky vyplývajúce
z reštrukturalizačného procesu:
- záväzok zriecť sa príslušnej kvóty,
- záväzok k úplnej demontáţi výrobných zariadení v lehote určenej Slovenskou republikou,
- záväzok splniť ďalšie poţiadavky v lehote určenej Slovenskou republikou v súvislosti so sociálnym
a environmentálnym plánom.
Demoláciu cukrovaru vykonala autorizovaná spoločnosť, Demont Servis, s.r.o., vybratá na základe
výberového konania. Demolačné (búracie) práce začali v mesiaci október 2007 a boli ukončené v
mesiaci október 2008.
Časť zariadení bola odpredaná iným cukrovarom a ostatným záujemcom, zvyšné strojné zariadenia boli
zlikvidované demolačnou organizáciou, rovnako ako všetky budovy okrem:
- Čerpacej stanice na splašky
- Čerpacej stanice úţitkovej vody
- Administratívnej budovy č.1
- Vlečky, ktoré sú spolu s pozemkom areálu určené na predaj.
Vplyv na ocenenie uvedených poloţiek dlhodobého hmotného majetku je uvedený v poznámke E.1.
Ku dňu zostavenia tejto účtovnej závierky Spoločnosť splnila záväzky vyplývajúce zo sociálneho
a environmentálneho plánu. Počas roka Spoločnosť nevykonávala ţiadnu prevádzkovú činnosť
a odpisy dlhodobého majetku určeného na predaj boli pozastavené.
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Po úplnom ukončení reštrukturalizačného procesu, teda po predaji zostávajúceho dlhodobého majetku
(pozemkov spolu s administratívnou budovou) a po splnení všetkých administratívnych a legislatívnych
poţiadaviek sa predpokladá vstup Spoločnosti do likvidácie. Spoločnosť vyvíja určité aktivity
v súvislosti s predajom zostávajúceho dlhodobého majetku, vzhľadom na existujúcu nejasnú situáciu na
realitnom trhu, vedenie Spoločnosti nevie spoľahlivo odhadnúť, či sa predmetný predaj uskutoční
v hospodárskom roku končiacom 31. marca 2013 alebo ešte v hospodárskom roku končiacom
31. marca 2012. Vzhľadom na rozsah a časovú náročnosť legislatívnych úkonov súvisiacich s právnou
likvidáciou Spoločnosti, ktoré sa začnú realizovať najskôr po ukončení predaja zostávajúceho
dlhodobého majetku, je pravdepodobné, ţe k právnej likvidácii Spoločnosti dôjde v časovom horizonte
jedného aţ dvoch rokov.
Vzhľadom na vyššie uvedené termíny bola účtovná závierka Spoločnosti za rok končiaci 31. marca
2011 zostavená za predpokladu nepretrţitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve
platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim
účtovným obdobím.
b)

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa
majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáţ, poistné a pod.).
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa pouţíva, sa zníţi o opravnú poloţku
vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu.
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe
predpokladanej doby jeho pouţívania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úţitkov z
majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do pouţívania.
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa
odpisuje jednorazovo pri uvedení do pouţívania.
Predpokladaná doba pouţívania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

Softvér
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia
cena neprevýši 2 400 EUR

Predpokladaná doba
pouţívania v rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

5

rovnomerné

20

1

jednorazový odpis

100

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe
predpokladanej doby jeho pouţívania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úţitkov z
majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do pouţívania.
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa odpisuje
jednorazovo pri uvedení do pouţívania.
Predpokladaná doba pouţívania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena
neprevýši 1 700 EUR

Predpokladaná
doba pouţívania v
rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

30 – 40
8 – 15
4

rovnomerné
rovnomerné
rovnomerné

2,5 – 3,33
6,67 – 12,5
25

1

jednorazový odpis

100
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V prípade prechodného zníţenia úţitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri
inventarizácii a je výrazne niţšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená
opravná poloţka na úroveň jeho zistenej úţitkovej hodnoty.
Súčasťou reštrukturalizačného procesu bol aj predaj a likvidácia hmotného majetku. Spoločnosť
vytvorila opravnú poloţku v prípadoch opodstatneného predpokladu zníţenia hodnoty majetku oproti
jeho oceneniu v účtovníctve po odpočítaní oprávok, a to na úroveň jeho zistenej úţitkovej hodnoty.
Vzhľadom na zmenu podmienok po vstupe do reštrukturalizačného procesu, Spoločnosť prehodnotila
odpisový plán a pozastavila odpisy príslušných druhov majetku na základe jeho skutočného pouţívania.
c)

Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná poloţka sa vytvára
k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymoţiteľnosti pohľadávok.
Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia neţ jeden rok, vytvára sa opravná poloţka, ktorá
predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky
sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňaţných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

d)

Finančné účty
Finančné účty tvorí peňaţná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty
tohto majetku je zanedbateľne nízke.

e)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na
dodrţanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

f)

Opravné poloţky
Opravné poloţky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, ţe došlo
k zníţeniu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná poloţka sa účtuje v sume
opodstatneného predpokladu zníţenia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

g)

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

h)

Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí
a je pravdepodobné, ţe v budúcnosti zníţi jej ekonomické úţitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým
časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej
povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Pouţitie
rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťaţným zápisom v prospech vecne
príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným
účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.
Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníţenie pôvodne
dosiahnutých výnosov so súvzťaţným zápisom v prospech účtu rezerv.
Spoločnosť vytvárala rezervy najmä na nevyfakturované dodávky.
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Splatná daň z príjmu
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloţenom
výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku
pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné poloţky z titulu trvalých a
dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po zníţení o
preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, ţe uhradené
preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť
vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

j)

Odloţená daň z príjmu
Odloţená daň z príjmu vyplýva z:
a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe
a ich daňovou základňou,
b) moţnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie moţnosť odpočítať daňovú
stratu od základu dane v budúcnosti,
c) moţnosť previesť nevyuţité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Odloţená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, ţe bude moţné
dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane.
Pri výpočte odloţenej dane sa pouţije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, ţe bude platiť
v čase vyrovnania odloţenej dane.

k)

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na
dodrţanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

l)

Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa
prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu
alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom
na výsledok hospodárenia.

m) Vykazovanie výnosov
Výnosy z predaja sluţieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli sluţby poskytnuté s ohľadom
na stav rozpracovanosti danej sluţby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých sluţieb ako
pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých sluţieb.
Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zráţok (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy a pod.). Výnosy sa vykazujú v reálnej hodnote. Výnosové úroky sa účtujú na základe
časového rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej miery. Výnosy z dividend sa zaúčtujú v čase vzniku
práva Spoločnosti na prijatie platby.
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AKTÍVA

1.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
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Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. apríla 2010 do
31. marca 2011 je uvedený v tabuľke na strane 8.
Nasledujúca tabuľka uvádza kategórie a zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného majetku, ktorý je v
rámci reštrukturalizačného procesu určený na predaj:
Zostatková
hodnota
k 31.3.2011
Zostatková hodnota pozemkov k 31. marcu 2011
Zostatková hodnota budov k 31. marcu 2011 (administratívna budova, čerpacie stanice, vlečka)

1 881 219
681 499

Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku k 31. marcu 2011 celkom

2 562 718

Posúdenie potenciálneho znehodnotenia dlhodobého majetku v dôsledku reštrukturalizácie:
Na základe znaleckých posudkov sa z predaja pozemkov a budov predpokladá dosiahnutie zisku, a
preto Spoločnosť k týmto poloţkám dlhodobého majetku nevytvárala opravnú poloţku. Z predaja
hnuteľného hmotného majetku (servery) sa predpokladá dosiahnutie straty, a preto Spoločnosť k týmto
poloţkám dlhodobého majetku vytvorila v minulom účtovnom období opravnú poloţku.
2.

Pohľadávky
Spoločnosť odpísala v priebehu hospodárskeho roka 2009 všetky pochybné a nedobytné pohľadávky,
spolu s opravnými poloţkami, ktoré k nim boli tvorené. K 31. marcu 2011 a k 31. marcu 2010 je preto
hodnota opravnej poloţky k pohľadávkam nulová.
Veková štruktúra pohľadávok pred zohľadnením opravnej poloţky je uvedená v nasledujúcej tabuľke
(v EUR):

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu pohľadávky (brutto)

k 31.3.2010

k 31.3.2011

1 172 980
1 172 980

205 156
205 156

Pohľadávky nie sú kryté záloţným právom. S pohľadávkami z obchodného styku môţe Spoločnosť
voľne disponovať.
Pohľadávky zahŕňajú preplatok dane z príjmov právnických osôb, nadmerný odpočet dane z pridanej
hodnoty a pohľadávky z obchodného styku.
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Eastern Sugar Slovensko, a.s.
Prehľad o pohybe dlhodobého majetku (v EUR)
od 1.4.2010 do 31.3.2011
Obstarávacia cena

Oprávky/Opravné poloţky

Zostatková cena

1.4.2010

Prírastky

Úbytky

Presuny

31.3.2011

1.4.2010

Prírastky

Úbytky

Opr.
poloţka

16 895

-

-

-

16 895

16 895

-

-

-

16 895

-

16 895

-

-

-

16 895

16 895

-

-

-

16 895

-

Pozemky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
Obstarávaný dlhodobý hmotný
majetok
Dlhodobý hmotný majetok spolu

2 043 801
1 246 853

-

-162 582
-82 027

-

1 881 219
1 164 826

738 538

-

-53 637

-

684 901

2 043 801
508 315

1 881 219
479 925

285 526

-

-

-

285 526

83 952

-

-

-

83 952

201 574

201 574

3 576 180

-

-244 609

-

3 331 571

822 490

-

-53 637

-

768 853

2 753 690

2 562 718

Dlhodobý majetok spolu

3 593 075

-

-244 609

-

3 348 466

839 385

-

-53 637

-

785 748

2 753 690

2 562 718

Názov
Softvér
Dlhodobý nehmotný majetok
spolu

31.3.2011

1.4.2010

31.3.2011
-

Dlhodobý hmotný majetok bol poistený od 1. januára 2007 do 31. decembra 2008 spoločnosťou Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. pre prípad škôd spôsobených
krádeţou, ţivelnou pohromou. Poistná suma k 31. decembru 2008 predstavovala 260 240 EUR. Od 1. januára 2009 nie je dlhodobý hmotný majetok poistený.
Nehmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval za obdobie od 1. apríla 2010 do 31. marca 2011 čiastku 0 EUR (od 1. apríla 2009 do 31. marca
2010: 0 EUR).
Hmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval za obdobie od 1. apríla 2010 do 31. marca 2011 čiastku 0 EUR (od 1. apríla 2009 do 31. marca
2010: 0 EUR).
Spoločnosť predala v priebehu hospodárskeho roku 2011 účelovú komunikáciu (prístupovú cestu) s priľahlým pozemkom, Mestu Dunajská Streda. Výnos z predaja
predstavuje 150 000 EUR.
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Finančné účty
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni a účty v bankách. Účtami v bankách môţe
Spoločnosť voľne disponovať.

4.

Časové rozlíšenie
Jednotlivé poloţky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Náklady budúcich období:
Poistné
Údrţba software
Daň z nehnuteľností
Ostatné
Spolu

F.

PASÍVA

1.

Vlastné imanie

k 31.3.2010

k 31.3.2011

9 435
8 509
926
9 435

9 425
8 509
916
9 425

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke
(v EUR):
Nerozdelený
zisk

HV beţného
roka

760 970

-

-

-

760 970

180 193

-

-

-

180 193

152 194
651

-

-

-

692 002

-

152 194
692 653

692 002
1 786 010

-692 002
0

-441 871
-441 871

-

-441 871
1 344 139

Stav
k 1.4.2010
Základné imanie
Ostatné kapitálové fondy
a oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
Zákonný rezervný fond
z kapitálových vkladov
Zákonný rezervný fond
Osobitný rezervný fond
Nerozdelený zisk minulých rokov
Výsledok hospodárenia za beţné
účtovné obdobie
Spolu

Stav k
31.3.2011

Ostatné

Základné imanie
Valné zhromaţdenie na svojom 17. zasadnutí dňa 20. júla 2009 schválilo zníţenie základného imania
spoločnosti z dôvodu ukončenia výrobnej činnosti spoločnosti v rozsahu 18 278 499 EUR, a to
zníţením nominálnej hodnoty akcií z 25,02 EUR na 1,00 EUR. Valné zhromaţdenie ďalej schválilo
zníţenie zákonného rezervného fondu na zákonom poţadovanú minimálnu hodnotu (alikvótne
k zníţenému základnému imaniu), a to o 5 500 516 EUR, na 152 194 EUR.
Zníţenie základného imania a kapitálových fondov bolo zaúčtované ako záväzok voči akcionárom
a následne jeho časť započítaná s vnútroskupinovou pôţičkou.
Základné imanie Spoločnosti tvorí 760 970 ks akcií v nominálnej hodnote 1,00 EUR (celkom 760 970
EUR). Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov. Základné imanie Spoločnosti bolo
splatené v plnej výške.
Strata na akciu predstavuje 0,581 EUR (2010: zisk 0,91 EUR).
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Účtovný zisk za hospodársky rok 2010 (obdobie od 1. apríla 2009 do 31. marca 2010) vo výške
692 002 EUR bol rozdelený nasledovne (v EUR):

Prídel do nerozdeleného zisku minulých rokov
Spolu

692 002
692 002

Štatutárny orgán navrhuje vysporiadať stratu za hospodársky rok 2011 (obdobie od 1. apríla 2010 do
31. marca 2011) nasledovne (v EUR):

Úhrada z nerozdeleného zisku minulých rokov
Spolu

2.

-441 871
-441 871

Rezervy
Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
Stav k
1.4.2010

Tvorba

Pouţitie

Presun

Stav k
31.3.2011

145 431
145 431

-

145 431
145 431

0
0

0
0

Krátkodobé rezervy - zákonné
Overenie účtovnej závierky, príprava
daňového priznania
Nevyfakturované dodávky a sluţby

14 000
12 929

3 850
5 987

14 000
12 929

-

3 850
5 987

Krátkodobé rezervy - ostatné
Ostané reštrukturalizačné rezervy – demolácia,
súlad s environmentálnym plánom, právna
likvidácia, externé sluţby, ostatné
Krátkodobé rezervy spolu

26 929

9 837

26 929

-

9 837

172 360

9 837

172 360

-

9 837

Dlhodobé rezervy
Ostané reštrukturalizačné rezervy –právna
likvidácia, externé sluţby, ostatné
Dlhodobé rezervy spolu

Rezervy spolu

Eastern Sugar Slovensko, a. s.
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Záväzky
Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená
v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 aţ 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu

k 31.3.2010

k 31.3.2011

2 603 556
2 603 556

1 651 697
1 651 697

31 886
31 886

45 269
45 269

Z uvedených záväzkov k 31. marcu 2011 suma 1 200 000 EUR predstavuje istinu pôţičky prijatej od
Eastern Sugar B.V. Pôţička je úročená 3,8% p.a. (Pozn. F.8.).
Hodnota záväzkov ďalej zahŕňa odloţenú daň z príjmov, nevyplatené dividendy minoritným akcionárom,
záväzky z obchodného styku a časť vrátených produkčných odvodov za hospodárske roky 2004/05
a 2005/06 v hodnote 256 EUR, ktorú má Spoločnosť vrátiť bývalým pestovateľom cukrovej repy.
Záväzky Spoločnosti nie sú kryté záloţným právom.
4.

Odloţený daňový záväzok
Výpočet odloţeného daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou
hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou, z toho:
- dlhodobý majetok
Spolu

k 31.3.2010

k 31.3.2011

167 820
167 820

238 258
238 258

19%

19%

31 886

45 269

Sadzba dane
Odloţený daňový záväzok

Zmena odloţeného daňového záväzku je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Stav k 31. marec 2010
Stav k 31. marec 2011
Zmena

31 886
45 269
13 383

z toho:
- zaúčtované ako náklad (Poznámka I)

13 383
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Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke
(v EUR):
2010

2011

-

-

k 31.3.2010

k 31.3.2011

6 750
6 750

0
0

Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Čerpanie
Stav k 31. marcu

6.

Časové rozlíšenie
Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Výnosy budúcich období:
Nájomné ţelezničnej vlečky
Spolu

7.

Záväzky z finančného prenájmu
Spoločnosť k dátumu zostavenia účtovnej závierky mala ukončené všetky leasingové zmluvy (niektoré
ukončené predčasne v súvislosti s reštrukturalizačným procesom).

8.

Pôţičky prijaté od spriaznených strán
Prehľad pôţičiek prijatých od spriaznených strán je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Ročný úrok

Stav k
31.3.2010

Typ pôţičky / účel
Krátkodobá pôţička

Mena

%

Splatnosť

EUR

3,8%

-

Krátkodobé pôţičky
spolu

Stav k
31.3.2011
EUR

EUR

2 214 341

-

1 200 000

-

2 214 341

-

1 200 000

-

Krátkodobá pôţička od Eastern Sugar BV nie je zabezpečená. Splatnosť pôţičky bola dňa 31.12.2010.

G.

VÝNOSY

1.

Trţby za vlastné výkony a tovar
V beţnom a predchádzajúcom účtovnom období Spoločnosť nerealizovala trţby za vlastné výkony
a tovar z beţnej činnosti.

2.

Zmena stavu zásob vlastnej výroby
Spoločnosť od ukončenia poslednej kampane v decembri 2006 nevyrába ţiadne výrobky. V priebehu
mesiaca november 2007 sa predali aj posledné zásoby cukru, t.j. hodnota skladových zásob je
od 30. novembra 2007 nulová.
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Finančné výnosy
Prehľad finančných výnosov je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Výnosové úroky
Spolu

2010

2011

904 366
904 366

17
17

Výnosové úroky boli v hospodárskom roku 2010 generované z peňaţných prostriedkov prijatých v rámci
reštrukturalizačného procesu, ktoré boli transformované na pôţičku poskytnutú spoločnosti Eastern
Sugar B.V. Pôţička bola úročená 4,4% p.a. aţ do júla 2009, kedy bola pohľadávka z pôţičky
započítaná so záväzkom zo zníţenia základného imania a kapitálových fondov.
4.

Mimoriadne výnosy
Štruktúra mimoriadnych výnosov je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Reštrukturalizačná pomoc
Výnosy z predaja dlhodobého majetku
Trţby z prenájmu majetku určeného na predaj
Výnosy z vrátených produkčných odvodov
Ostatné výnosy
Spolu

2010

2011

3 000
17 092
30 890
12 399
63 381

150 000
15 030
2
165 032

Spoločnosť počas roka prenajímala niektoré z poloţiek dlhodobého hmotného majetku určeného na
predaj (vlečka a časť pozemku).
Výnosy z vrátených produkčných odvodov v hospodárskom roku 2010 zahŕňajú vrátené produkčné odvody za

hospodárske roky 2004/05 a 2005/06 z dôvodu úpravy výpočtu čiastok produkčných odvodov v zmysle
nariadenia Komisie (ES) č. 1193/2009.
Výnosy z prenájmu majetku určeného na predaj ako ani výnosy z vrátených produkčných odvodov
nepochádzajú z beţnej hospodárskej činnosti Spoločnosti a sú preto klasifikované ako mimoriadne.
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V beţnom a predchádzajúcom účtovnom období Spoločnosť nevykazovala ţiadne náklady na
poskytnuté sluţby. Všetky náklady vzniknuté v predmetných účtovných obdobiach sú vykázané
v mimoriadnych nákladoch.
2.

Ostatné náklady z hospodárskej činnosti
V beţnom a predchádzajúcom účtovnom období Spoločnosť nevykazovala ţiadne náklady na
hospodársku činnosť. Všetky náklady vzniknuté v predmetných účtovných obdobiach sú vykázané
v mimoriadnych nákladoch.

3.

Finančné náklady
Prehľad finančných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Nákladové úroky
Spolu

2010

2011

-

60 676
60 676

Nákladové úroky boli v hospodárskom roku 2011 generované z prijatej pôţičky od spoločnosti Eastern
Sugar B.V. Pôţička bola úročená 3,8% p.a.

4.

Mimoriadne náklady
Prehľad mimoriadnych nákladov je vykázaný v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Zostatková hodnota dlhodobého majetku vyradeného demoláciou
Zostatková hodnoty predaného dlhodobého majetku
Tvorba opravnej poloţky k dlhodobému majetku
Predčasné ukončenie leasingu
Dodatočné náklady vynaloţené v súvislosti s likvidáciou Spoločnosti, na ktoré
nebola tvorená reštrukturalizačná rezerva
Spolu

2010

2011

6 536
-

190 972
-

114 306
120 842

341 888
532 860

Náklady na overenie účtovnej závierky vo výške 4 250 EUR (2010: 10 680 EUR) sú súčasťou
mimoriadnych nákladov. Mimoriadne náklady za hospodársky rok 2010 obsahujú aj náklady za iné
sluţby poskytnuté audítorom (preklad účtovnej závierky a výročnej správy do anglického jazyka) vo
výške 1 500 EUR.

I.

DANE Z PRÍJMOV
Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Výsledok hospodárenia pred zdanením
- z toho: teoretická daň pri sadzbe 19 %
Daňovo neuznané náklady a výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely)

2010

2011

846 905
160 912

-428 487
0

-6 009

156 553
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Vplyv neuplatnenej v minulosti vykázanej odloţenej daňovej pohľadávky
Celková vykázaná daň

154 903

13 383

Splatná daň
Odloţená daň (poznámka E4)
Celková vykázaná daň

153 867
1 036
154 903

1
13 383
13 384

Efektívna sadzba dane

18,29%

INÉ AKTÍVA A PASÍVA
Spoločnosť nemá prípadné iné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v beţnom účtovníctve a neuvádzajú
sa v súvahe.

K.

ÚDAJE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH
ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

ČLENOV

ŠTATUTÁRNYCH,

DOZORNÝCH

A INÝCH

Odmeny členov predstavenstva Spoločnosti za ich činnosť v štatutárnom orgáne v sledovanom
účtovnom období dosiahli výšku 0 EUR (v predchádzajúcom účtovnom období: 0 EUR), odmena člena
dozornej rady za jeho činnosť v dozornom orgáne Spoločnosti výšku 0 EUR (v predchádzajúcom
účtovnom období: 0 EUR).

L.

EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB
Počas účtovného obdobia Spoločnosť uskutočnila transakcie s nasledovnými spriaznenými osobami:
Eastern Sugar B.V.
Eastern Sugar s.r.o.
Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

Predaj
Predaj – refakturácia poštovného
Úroky z poskytnutej pôţičky
Nákup
Nákup sluţieb
Úroky z poskytnutej pôţičky

2010

2011

81
904 099

57
-

45 133
9 965

184 843
60 676

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke (v EUR):

Pohľadávky z poskytnutej pôţičky spolu s úrokmi
Ostatné
Aktíva spolu
Záväzky z obchodného styku
Záväzky z prijatej pôţičky spolu s úrokmi
Pasíva spolu

k 31.03.2010

k 31.03.2011

15
15

14
14

29 995
2 214 341
2 244 336

18 440
1 200 000
1 218 440

Transakcie medzi spriaznenými stranami sa uskutočnili za beţných obchodných podmienok.
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M. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA,
DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA

N.

Po 31. marci 2011 nenastali také udalosti, ktoré by si vyţadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej
závierke za rok 2011.
PREHĽAD PEŇAŢNÝCH TOKOV ZA OBDOBIE OD 1. APRÍLA 2010 DO 31. MARCA 2011
Spoločnosť zostavila prehľad peňaţných tokov s pouţitím nepriamej metódy (v EUR):

Peňaţné toky z prevádzkovej činnosti
Peňaţné toky z prevádzky
Prijaté úroky
Zaplatená daň z príjmov
Čisté peňaţné toky z prevádzkovej činnosti
Peňaţné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého majetku
Príjmy z predaja dlhodobého majetku
Čisté peňaţné toky z investičnej činnosti
Peňaţné toky z finančnej činnosti
(Poskytnutá) / prijatá pôţička spoločnostiam / od spoločností v Skupine
Zaplatená pôţička spoločnosti v skupine
Vyplatené dividendy
Čisté peňaţné toky z finančnej činnosti
Prírastky (úbytky) peňaţných prostriedkov a peňaţných ekvivalentov
Peňaţné prostriedky a peňaţné ekvivalenty na začiatku roka
Peňaţné prostriedky a peňaţné ekvivalenty na konci roka

2010

2011

-683 515
904 366
-4 349 758
-4 128 907

-490 826
17
964 336
473 527

3 000
3 000

150 000
150 000

178 047
178 047

-1014 341
-1014 341

-3 947 860

-390 814

4 612 317

664 457

664 457

273 643

2010

2011

Peňaţné toky z prevádzky

Čistý zisk pred zdanením
Úpravy o nepeňaţné operácie:
Zostatková hodnota likvidovaného majetku
Zmena opravnej poloţky k pohľadávkam
Zmena opravnej poloţky k dlhodobému majetku
Odpis zásob a pohľadávok
Zmena stavu ostatných rezerv
Zmena stavu reštrukturalizačných rezerv
Strata z predaja dlhodobého majetku
Úroky účtované do nákladov netto
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu

846 905

-428 487

-6 536
-2 137
-567 472
10 073
-904 366
-623 533

1 162
- 17 092
-145 431
40 972
60 659
–488 217

Zmena pracovného kapitálu:
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok
(vrátane časového rozlíšenia aktív)
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)
Peňaţné toky z prevádzky

45 875
-105 857
-683 515

2 338
-4947
–490 826
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Peňaţné prostriedky
Peňaţnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňaţné hotovosti, ekvivalenty peňaţných hotovostí,
peňaţné prostriedky na beţných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na
ceste“, ktorý sa viaţe na prevod medzi beţným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými
účtami.
Peňaţné ekvivalenty
Peňaţnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je
zameniteľný za vopred známu sumu peňaţných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho
hodnoty v najbliţších troch mesiacoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované vklady
na bankových účtoch, ktoré sú uloţené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere
určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch
mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Zostavené dňa:
18. apríla 2011
Schválené dňa:

Podpisový
záznam
člena
štatutárneho
orgánu
účtovnej
jednotky alebo fyzickej
osoby,
ktorá
je
účtovnou jednotkou:

Podpisový
záznam
osoby zodpovednej za
zostavenie
účtovnej
závierky:

Podpisový
záznam
osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctva:

