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Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. marcu 2008 
 
 

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 

– 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.  

 

3. Neobmedzené ručenie 

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 
 

4. Priemerný počet zamestnancov  

Spoločnosť mala vo finančnom roku 2008 priemerne 40 zamestnancov, z toho 5 vedúcich pracovníkov.  
Vo finančnom roku 2007 to bolo priemerne 199 zamestnancov, z toho 6 vedúcich pracovníkov. 

 

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2008 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 2007 do 31. marca 2008. 
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Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú v súvahe uvedené k 31. marcu 2007 a vo 
výkaze ziskov a strát za obdobie od 1. apríla 2006 do 31. marca 2007.  
 

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

Valné zhromaţdenie schválilo dňa 23. júla 2007 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce 
účtovné obdobie (poznámka F1). 
 
 

B. ORGÁNY A AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI 

1. Orgány Spoločnosti  

Predstavenstvo: 
 

Meno a priezvisko Funkcia 

  

Matthew Trilling predseda 

Bertrand Rousseau člen                    (od 8.5.2007) 

Dušan Kuciak člen                    (od 22.11.2007) 

Pavol Gajdoš člen                    (do 21.11.2007) 

Juraj Méry  člen                    (do 7.5.2007) 

 
Dozorná rada: 

 
Meno a priezvisko Funkcia 

  

Olivér Šajdík predseda            (do 3.8.2007) 

Rowan Daniel Justine Adams člen 

Robert Gibber člen 

Alena Kácelová člen                    (od 17.1.2008) 

 

2. Akcionári Spoločnosti 

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. marcu 2008: 
 

 Výška podielu na základnom imaní 
Výška hlasovacích 

práv 

 v tis. Sk % % 

    

Eastern Sugar B. V. 742 083 97,52 97,52 

Ostatní 18 887 2,48 2,48 

Spolu 760 970 100 100 

 
 

C. 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. Tieto konsolidované 
účtovné závierky je moţné dostať priamo v sídle uvedených spoločností.  
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D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY 

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 

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 (poznámka 
K), bude mať 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 má rozdeliť 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 predstavuje čiastku 40 957 672 EUR. 
Reštrukturalizačná podpora nezníţená o platbu pestovateľom cukrovej repy  a dodávateľom strojového 
zariadenia predstavuje čiastku 51 197 090 EUR a má byť vyplatená v dvoch splátkach, v júni 2008 
(20 478 836 EUR) a vo februári 2009 (30 718 254 EUR).  

 
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. Prvá kontrola bola vykonaná v období od 13. novembra 
2007 do 27. novembra 2007, ďalšia v období od 16. apríla 2008 do 25. apríla 2008. Správy 
zosumarizovali stav reštrukturalizačného procesu a výšku vynaloţených nákladov.  
Ak Spoločnosť nebude postupovať v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z reštrukturalizačného 
plánu, časť reštrukturalizačnej podpory vzťahujúca sa na dotknuté oblasti bude musieť byť vrátená. 

 
Kompletný proces demontáţe výrobných zariadení a splnenie sociálnych a environmentálnych 
záväzkov uvedených v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 sa musí v zmysle článku 6 
nariadenia Komisie (ES) 968/2006 uskutočniť najneskôr do 30. septembra 2010. Spoločnosť sa však v 
súlade s Plánom reštrukturalizácie zaviazala úplne demontovať výrobné zariadenia a splniť sociálne 
a environmentálne záväzky (Poznámka K) v lehote určenej Slovenskou republikou, t.j. do 30. 
septembra 2009 (list Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 24. novembra 2006 
pod č.j. KAMI-1/2006 – 100). 
 
Po predpokladanom dokončení reštrukturalizačného procesu sa očakáva vstup Spoločnosti do 
likvidácie. Vzhľadom na tento termín bola účtovná závierka Spoločnosti za rok končiaci 31. marca 2008 
zostavená za predpokladu nepretrţitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným 
v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. 
 
V čase zostavovania účtovnej závierky Spoločnosť vykazovala alebo predpokladala náklady súvisiace 
s realizáciou reštrukturalizácie v štruktúre popísanej v poznámke H4. Tieto hodnoty predstavujú 
najpresnejší odhad daných nákladov v čase zostavovania účtovnej závierky. Spoločnosť rozpúšťala 
reštrukturalizačnú podporu do výnosov v štruktúre popísanej v poznámke G5. 
 
Účtovné postupy vzťahujúce sa k účtovaniu pohľadávok a výnosov z titulu reštrukturalizačnej podpory, 
nákladov, záväzkov a opravných poloţiek súvisiacich s reštrukturalizáciou sú popísané v častiach D b), 
c), j), s).  
 
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 obstarania 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 jeho opotrebeniu. 
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Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe 
predpokladanej doby jeho pouţívania. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca v ktorom bol majetok 
uvedený do pouţívania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné 
náklady) je 50 000 Sk a niţšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do pouţívania. 
 
Predpokladaná doba pouţívania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 
 
 
 

Predpokladaná doba 
pouţívania v rokoch 

Metóda               
odpisovania 

Ročná odpisová 
sadzba v % 

    
Softvér 5 rovnomerné 20 
Oceniteľné práva (licencie) 5 rovnomerné 20 
Drobný dlhodobý nehmotný majetok 1 jednorazový odpis 100 

 
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe 
predpokladanej doby jeho pouţívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa 
začína prvým dňom mesiaca v ktorom bol majetok uvedený do pouţívania Drobný dlhodobý hmotný 
majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 30 000 Sk a niţšia, sa odpisuje 
jednorazovo pri uvedení do pouţívania. 

 
Predpokladaná doba pouţívania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke:  

 
 Predpokladaná doba 

pouţívania v rokoch 
Metóda  

odpisovania 
Ročná odpisová 

sadzba v % 

    
Stavby 30 – 40 rovnomerné 2,5 – 3,33 
Stroje, prístroje a zariadenia 8 – 15 rovnomerné 6,67 – 12,5 
Dopravné prostriedky 4 rovnomerné 25 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 1 jednorazový odpis 100 

 
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 je aj likvidácia hmotného majetku. Nakoľko však pridelená 
reštrukturalizačná podpora pokrýva celú zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku ku dňu podania 
ţiadosti o reštrukturalizačnú podporu, k 31. marcu 2008 nebola k dlhodobému majetku určenému na 
likvidáciu tvorená opravná poloţka. 
 
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) Zásoby 

Materiál 

Materiál na sklade sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace 
s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) zníţené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá 
k uţ predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníţenie nákladov na predané alebo 
spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy 
účtovania. Úbytok zásob materiálu sa účtuje v cene zistenej metódou váţeného aritmetického priemeru. 
 
Ak obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob sú vyššie ako ich čistá realizačná hodnota ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná poloţka k zásobám vo výške rozdielu 
medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistá realizačná hodnota je 
predpokladaná predajná cena zásob zníţená o predpokladané náklady na ich dokončenie a náklady 
súvisiace s ich predajom. 
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Hotové výrobky 

V súlade s reštrukturalizačným procesom Spoločnosť nevyrábala ţiadne výrobky v priebehu 
hospodárskeho roku 2007/2008. Dochádzalo len k baleniu a dopredávaniu hotových výrobkov 
vyrobených v predchádzajúcom hospodárskom roku.  
 
Balenie cukru 

Balenie cukru podľa jednotlivých sortimentov je oceňované skutočnými vlastnými nákladmi balenia: 
– priamy materiál: náklady na voľne loţený cukor vo výrobnej cene, obalový materiál; 
– priame mzdy; 
– ostatné priame náklady: energia, pomocný materiál balenia, sluţby balenia cukru, prepravné 

náklady na balenie cukru; 
– réţia balenia: priame odpisy DNM a DHM, priame náklady na opravy a udrţiavanie na daný 

sortiment cukru a podiel spoločných nákladov balenia (nepriame: mzdy, odpisy, opravy). 
 
V priebehu účtovného obdobia boli zásoby baleného cukru ocenené plánovanými nákladmi balenia. 
Touto cenou sa účtoval príjem z výroby a všetky úbytky zo skladu. 
 
Všetky zásoby boli k 31. marcu 2008 v rámci reštrukturalizačného procesu predané.  

 

d) Pohľadávky  

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Špecifická opravná poloţka sa vytvára 
k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymoţiteľnosti pohľadávok. Spoločnosť 
vytvára všeobecné opravné poloţky k pohľadávkam po lehote splatnosti nasledovne: viac ako 3 
mesiace po splatnosti 50% ich menovitej hodnoty, viac ako 6 mesiacov po splatnosti 100% ich 
menovitej hodnoty. 
 
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. 

 

e) Finančné účty 

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

 

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 dodrţanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím. 
 

g) 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. 

 

h) Záväzky 

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky sa pri ich prevzatí 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.  

 

i) Zamestnanecké poţitky 

Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka 
a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňaţné poţitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa 
účtujú v účtovnom období, v ktorom ich zamestnanci Spoločnosti vyuţili. 
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j) 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.  
 
Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a na vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníţenie 
pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťaţným zápisom v prospech účtov rezerv. 
 
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. 
 
Spoločnosť vytvára rezervy najmä na nevyčerpané dovolenky, nevyplatené odmeny, nevyfakturované 
dodávky a reštrukturalizačné náklady. Tvorba rezerv na reštrukturalizačné náklady popísaná 
v poznámke D a) je vzhľadom na charakter týchto nákladov zúčtovaná na ťarchu mimoriadnych 
nákladov. 

 

k) 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. 
 

l) Odloţená daň z príjmu 

Odloţená daň z príjmov sa počíta z nasledovných poloţiek: 
a) dočasných 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.  
 

m) 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. 

 

n) Leasing (Spoločnosť je nájomca) 

Finančný leasing  

Finančný leasing je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy 
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto 
majetku. Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza 
vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je 
najmenej 60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, nie však menej ako 3 roky. V prípade 
nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60% doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do 
odpisovej skupiny 4. Kaţdá platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, 



Eastern Sugar Slovensko, a. s.                      7 
Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. marcu 2008 

 
 

ktoré sú vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 
– Úroky. 
 
Finančný leasing sa aktivuje v účtovníctve nájomcu v deň prijatia majetku na príslušný účet majetku (so 
súvzťaţným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu) v ocenení, ktoré sa rovná celkovej výške 
dohodnutých platieb zníţených o nerealizované finančné náklady. Majetok obstaraný formou 
finančného prenájmu sa odpisuje v účtovníctve nájomcu. 
 
Operatívny leasing 

Majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania 
leasingovej zmluvy. 
 

o) Deriváty 

Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, reálnou hodnotou. 
 
Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia 
priamo do vlastného imania na účet 414. Výsledok realizácie zabezpečovacích derivátov sa účtuje na 
účtoch 567 – Náklady na derivátové operácie a 667 – Výnosy z derivátových operácií. 
 
Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze 
alebo inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia na účtoch 567 a 667. 
 
Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu 
na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet 414. Výsledok realizácie týchto 
obchodov sa účtuje na účtoch 567 – Náklady na derivátové operácie a 667 – Výnosy z derivátových 
operácií. 
 

p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt 
majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo 
do vlastného imania na účet 414. 

 

q) Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným 
Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke 
platným ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú 
s vplyvom na výsledok hospodárenia. 

 

r) Vykazovanie výnosov 

Výnosy z predaja výrobkov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle po 
dodávke. Ak sa Spoločnosť zaviaţe dopraviť výrobky na určité miesto, výnosy sa vykazujú v momente 
doručenia výrobku do cieľového miesta.  
 
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. 
Výnosy Spoločnosti tvoria najmä trţby z dopredaja cukru a z predaja hmotného majetku a zásob vrámci 
reštrukturalizačného procesu. 
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s) Dotácie zo štátneho rozpočtu a iné dotácie 

Na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje priznanie dotácie, podpory a príspevku 
poskytnutej zo štátneho rozpočtu a priznanie dotácie z prostriedkov Európskych spoločenstiev podľa 
osobitného predpisu akými je aj reštrukturalizačná podpora z dočasného reštrukturalizačného fondu 
EÚ. O nároku na dotáciu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, ţe na základe 
splnených podmienok na poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku sa účtovnej jednotke poskytne 
a to so súvzťaţným zápisom v prospech príslušného výnosového účtu v časovej a vecnej súvislosti so 
zaúčtovaním nákladov vynaloţených na príslušný účel, na ktorý sa dotácia, podpora alebo príspevok 
poskytol. 
 
V zmysle rozhodnutia Poľnohospodárskej platobnej agentúry z dňa 21. apríla 2008 bude časť 
reštrukturalizačnej pomoci prináleţiaca pestovateľom cukrovej repy a dodávateľom strojového 
zariadenia v súlade s čl. 3, ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 vo výške 20% vyplatená 
prostredníctvom Spoločnosti. Z tohto dôvodu boli pohľadávky (Dotácie zo štátneho rozpočtu a iné 
dotácie) ako aj záväzky voči pestovateľom cukrovej repy a dodávateľom strojového zariadenia 
navýšené o sumu 333 764 tis. Sk.   
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E. AKTÍVA 

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. apríla 2007 do 31. marca 2008 je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

Eastern Sugar Slovensko, a.s.  

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku (v tis. Sk) 

 od 1.4.2007 do 31.03.2008 

               

 Obstarávacia cena  Oprávky/Opravné poloţky  Zostatková cena 

Názov 01.04.2007 Prírastky Úbytky Presuny 31.03.2008  01.04.2007 Prírastky Úbytky 
Opravná 
poloţka 31.03.2008  01.04.2007 31.03.2008 

                 

Softvér 18 736  - 15 376 - 3 360  16 710  - 14 351 - 2 359  2 026 1 001 

Oceniteľné práva 442 - 442 - -  413 - 413 - -  29 - 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 15 706 - 15 706 -  -  15 703 - 15 703 -  -  3 - 

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok - - - - -  - - - - -  - - 

Dlhodobý nehmotný majetok spolu 34 884 - 31 524 - 3 360  32 826  - 30 467 - 2 359  2 058 1 001 

               

Pozemky 62 062 - 45 - 62 017  - - - - -  62 062 62 017 

Stavby 397 514 - 89 272  - 308 242  217 487 1 828 46 419 - 172 896  180 027 135 346 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 785 713 -  723 880  6 497 68 330  588 278 2 912 548 737 15 42 468  197 435 25 862 

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 74 6 423 -  -6 497 -  - - - - -  74 - 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok - - - - -  - - - - -  - - 

Dlhodobý hmotný majetok spolu 1 245 363 6 423 813 197 - 438 589  805 765 4 740 595 156 15 215 364  439 598 223 225 

               

Dlhodobý majetok  spolu 1 280 247 6 423 844 721 - 441 949  838 591 4 740 625 623 15 217 723  441 656 224 226 

 
Časť odpisov dlhodobého majetku v hodnote 903 tis. Sk je súčasťou mimoriadnych nákladov na reštrukturalizáciu. 
 
Dlhodobý hmotný majetok bol poistený od 1. januára 2007 spoločnosťou Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. pre prípad škôd spôsobených krádeţou, ţivelnou 
pohromou. Poistná suma k 31. marcu 2008 predstavuje  7 840 tis. Sk (k 31. marcu 2007: 3 246 156 tis. Sk). 
 
Drobný dlhodobý nehmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval za obdobie  od 1. apríla 2007 do 31. marca 2008 č iastku 0 Sk (od 1. apríla 
2006 do 31. marca 2007: 0 Sk). 
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval za obdobie  od 1. apríla 2007 do 31. marca 2008  čiastku 0 Sk (od 1. apríla 
2065 do 31. marca 2007: 630 tis. Sk). 
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Nasledujúca tabuľka uvádza kategórie a zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného majetku, ktorý bude 
musieť byť ako súčasť plnenia reštrukturalizačného plánu demolovaný v zmysle Nariadenia Rady ES č. 
320/2006 (podľa článku 6, ods. 1, písm. b): 
 

 

Zostatková 
hodnota  

k 31.03.2008 

  

Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku k 31. marcu 2008 celkovo 223 225 

Zostatková hodnota pozemkov k 31. marcu 2008 (nebudú predmetom likvidácie) -62 017 

Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku k 31. marcu 2008 určeného na predaj - 13 712 

Zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku k 31. marcu 2008 určeného na likvidáciu  147 496 

  

Stavby- výroba 47 368 

Stavby- réţia 25 061 

Skladovacie zariadenia- silá, sklady 58 172 

Samostatné hnuteľné veci 16 895 

Spolu  147 496 

 
Spoločnosť plánuje ešte v rámci reštrukturalizácie predať dlhodobý hmotný majetok (okrem pozemkov) 
v zostatkovej hodnote pribliţne 13 712 tis. Sk. Strata z predaja majetku bude plne krytá 
reštrukturalizačnou podporou a preto nie je potrebné tvoriť k tomuto dlhodobému majetku opravnú 
poloţku. 

 
Ostatná časť zostatkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorý musí byť zdemolovaný, bude taktieţ plne 
krytá reštrukturalizačnou podporou. K 31. marcu 2008 preto nebola preto tvorená opravná poloţka 
k tomuto dlhodobému majetku. Na pokrytie nákladov súvisiacich s demoláciou majetku Spoločnosti bola 
vytvorená rezerva (Poznámka F2). 
 

2. Zásoby  

Vývoj opravnej poloţky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk): 
 

 
Stav  

k 1.04.2007 Tvorba Pouţitie 
Stav  

k 31.03.2008 

     

Materiál 3 860 - 3 860 - 

Tovar 506 - 506 - 

Spolu 4 366 - 4 366 - 

 
Zníţenie čistej realizačnej hodnoty zásob bolo pri pomaly obrátkových alebo starších zásobách 
údrţbového materiálu zohľadnené v predchádzajúcich účtovných obdobiach vytvorením opravnej 
poloţky (t.j. pred dňom zostavenia ţiadosti o reštrukturalizačnú podporu). Opravná poloţka bola pouţitá 
na čiastočné krytie strát z predaja zásob. Zvyšok straty z predaja nepotrebných zásob bol tieţ plne krytý 
reštrukturalizačnou podporou (poznámka G5). 
 
Zásoby boli poistené v poisťovni Allianz Slovenská Poisťovňa, a.s. k 31. marcu 2008 do výšky 0 Sk         
(k 31. marcu 2007: do výšky 1 330 000 tis. Sk). 
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3. Pohľadávky 

Vývoj opravnej poloţky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk): 
 

 
Stav  

k 1.04.2007 Tvorba Pouţitie Zrušenie 
Stav  

k 31.03.2008 

      

Pohľadávky z obchodného styku 22 619 8 241 3 900 3 391 23 569 

Ostatné pohľadávky - - - - - 

Spolu 22 619 8 241 3 900 3 391 23 569 

 
 

Veková štruktúra pohľadávok pred zohľadnením opravnej poloţky je uvedená v nasledujúcej tabuľke       
(v tis. Sk): 

 

 k 31.03.2008 k 31.03.2007 
   
Pohľadávky do lehoty splatnosti 957 439 622 623 

Pohľadávky po lehote splatnosti 23 627 46 086 

Spolu pohľadávky (brutto)  981 066  668 709 

 
Pohľadávky do lehoty splatnosti zahŕňajú aj časť pohľadávky z titulu reštrukturalizačnej podpory             
( Poznámka D a), r) ) vo výške 897 801 tis. Sk. Z celkovej reštrukturalizačnej sumy, ktorá má byť 
Spoločnosti vyplatená ( 51 197 090 EUR, Poznámka D a) ), bola pohľadávka z reštrukturalizačnej 
podpory z dôvodu opatrnosti vykázaná len vo výške: 
- uţ skutočne vynaloţených reštrukturalizačných nákladov v minulom roku (Poznámka H4), 
- straty z predaja a likvidácie dlhodobého majetku a zásob  (Poznámka H4, G5), 
- očakávaných reštrukturalizačných nákladov, ku ktorým bola dotvorená rezerva vo finančnom roku 
2007/2008 (Poznámka F2), kde je takmer isté, ţe Spoločnosť dostane prostriedky reštrukturalizačnej 
podpory, 
- vo výške 20% hodnoty reštrukturalizačnej podpory, ktorú bude Spoločnosť povinná uhradiť najneskôr 
dva mesiace po prijatí prvej splátky pomoci pestovateľom cukrovej repy a dodávateľom strojového 
zariadenia. 
 
Pohľadávky nie sú kryté záloţným právom. S pohľadávkami môţe Spoločnosť voľne disponovať okrem 
tej časti pohľadávky z reštrukturalizačnej pomoci, ktorá je určená na úhradu záväzku voči pestovateľom 
cukrovej repy a dodávateľom strojového zariadenia.  

 

4. Odloţená daňová pohľadávka (+) / odloţený daňový záväzok (-) 

Výpočet odloţenej daňovej pohľadávky (+) / odloţeného daňového záväzku (-) je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk): 
 
  k 31.03.2008 k 31.03.2007 

   
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou  
hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou, z toho:   

- dlhodobý majetok -5 338 -51 725 

- obchodné pohľadávky 5 231 4 835 

- zásoby  - 3 860 
- pohľadávka z titulu reštrukturalizačnej podpory vzťahujúca sa k nedaňovým 

reštrukturalizačným nákladom -141 032 -294 852 

- reštrukturalizačné rezervy 141 032 294 852 

- ostatné rezervy 12 808 12 808 

- ostatné - - 

Spolu 12 701 -30 222 

   

Sadzba dane  19% 19% 

   

Odloţená daňová pohľadávka / (- záväzok) 2 413 -5 742 
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Zmena odloţenej daňovej pohľadávky / záväzku je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk): 
 

  

  

Stav k 31. marec 2008 2 413 

Stav k 31. marec 2007 -5 742 

Zmena 8 155 

  

z toho:  

- zaúčtované ako výnos (Poznámka I) 8 155 
 
 

5. Finančné účty  

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni, účty v bankách. Účtami v bankách môţe 
Spoločnosť voľne disponovať. 

 

6. Časové rozlíšenie 

Jednotlivé poloţky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk): 
 
  k 31.03.2008 k 31.03.2007 

   

Náklady budúcich období:  3 958 5 763 

Poistné  179 363 

Údrţba software 1 987 3 418 

Daň z nehnuteľností 1 640 1 163 

Nájomné skladu - 294 

ISO - 66 

Ostatné 152 459 

   

Príjmy budúcich období: 482 116 

Spolu 4 440 5 879 

 
 



Eastern Sugar Slovensko, a. s.                    13 
Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. marcu 2008 

 
 

F. PASÍVA 

1. Vlastné imanie 

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke        
(v tis. Sk): 

 

 

Stav  
k 1.04. 

2007 

Rozdelenie 
HV roku 

2007 
Výplata 

dividend 

HV 
beţného 

roka Ostatné 

Stav k 
k 31.03. 

2008 

       

Základné imanie       

Základné imanie 775 896 - - - -14 926 760 970 

Vlastné akcie -24 716 - - - 24 716 - 

Kapitálové fondy       
Ostatné kapitálové fondy 
a oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a 
záväzkov 5 424 - - - 4 5 428 
Zákonný rezervný fond 
z kapitálových vkladov 7 843 - 

 
- - - 7 843 

Fondy zo zisku       

Zákonný rezervný fond 110 360 36 976 - - - 147 336 

Osobitný rezervný fond 24 716    -9 789 14 927 
Výsledok hospodárenia minulých 
rokov       

Nerozdelený zisk minulých 
rokov 299 141 - -298 406 - - 735 

Výsledok hospodárenia za beţné 
účtovné obdobie 377 068 -36 976  

 
-340 092 69 013 - 69 013 

Spolu 1 575 732 -  -638 498 69 013 5 1 006 252 

 
 

Základné imanie 

Základné imanie Spoločnosti tvorí 760 970 ks akcií v nominálnej hodnote 1 000 Sk. Všetky akcie sú 
spojené s rovnakými právami pre akcionárov.  Základné imanie Spoločnosti bolo splatené v plnej výške.  
 
Zisk na akciu predstavuje 90,69 Sk.  
 
Vlastné akcie stiahnuté z obehu (zníţenie základného imania) 

Valné zhromaţdenie Spoločnosti schválilo na svojom 14. zasadnutí dňa 31. júla 2006 nadobudnutie 
33 813 vlastných akcií Spoločnosti v cene 1 600 Sk za kus od minoritných akcionárov, ktorí prejavili 
záujem tieto akcie odpredať. Do 30. apríla 2007 Spoločnosť nadobudla v procese skupovania 14 926 
vlastných akcií, následne na základe rozhodnutia valného zhromaţdenia dňa 23. júla 2007 zníţila svoje 
základné imanie stiahnutím nadobudnutých vlastných akcií z obehu. 
 
Osobitný rezervný fond 

V zmysle obchodného zákonníka, ak Spoločnosť účtuje vlastné akcie na strane aktív súvahy, musí 
vytvoriť osobitný rezervný fond v rovnakej výške. Tento môţe Spoločnosť zníţiť alebo zrušiť iba v 
prípade, ak časť vlastných akcií alebo všetky vlastné akcie prevedie na inú osobu, alebo ak zníţi 
základné imanie vzatím časti vlastných akcií alebo všetkých vlastných akcií z obehu. V súlade s týmto 
ustanovením bol z nerozdeleného zisku minulých rokov vytvorený osobitný rezervný fond, ktorý bol 
následne po stiahnutí vlastných akcií počas finančného roka 2007/2008 z obehu zrušený.  
 
V zmysle príslušných ustanovení obchodného zákonníka (najmä § 215b) sa osobitný rezervný fond 
navýšil vo výške nominálnej hodnoty akcií vzatých z obehu. 
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Rozdelenie hospodárskeho výsledku za finančný rok 2007: 
 
Účtovný zisk za finančný rok 2007 (obdobie od 1. apríla 2006 do 31. marca 2007) bol rozdelený 
nasledovne (v tis. Sk): 
 
  

  

Prídel do zákonného rezervného fondu 36 976 

Dividendy akcionárom zo zisku 2006/2007 340 092 

Spolu 377 068 

  
Dividendy vyplatené akcionárom z nerozdeleného zisku minulých rokov  298 406 

Vyplatenie dividend spolu 638 498 

 
 

Rozdelenie hospodárskeho výsledku za finančný rok 2008: 
 
Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za finančný rok 2008 (obdobie od 1. apríla 2007 do 31. marca 
2008) a časť nerozdeleného zisku minulých rokov nasledovne (v tis.  Sk): 
 
  

  

Dividendy akcionárom zo zisku 2007/2008 69 013 

Spolu 69 013 

  
Dividendy akcionárom z nerozdeleného zisku minulých rokov  235 

Vyplatenie dividend spolu 69 248 

 
 

2. Rezervy 

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk): 
 

 

Stav  
k 1.04. 

2007 Tvorba 
Pouţitie / 
Zrušenie Presun 

Stav  
k 31.03. 

2008 

      

Dlhodobé rezervy      
Reštrukturalizačná rezerva - plnenie sociálneho 
plánu 35 450 - - -35 450 - 
Reštrukturalizačná rezerva – náklady na finančné 
garancie 8 294 - - 

 
-1 920 6 374 

Ostané reštrukturalizačné rezervy – demolácia, 
súlad s environmentálnym plánom, ostatné 46 968 - - 

 
-38 968 8 000 

Dlhodobé rezervy spolu 90 712 - - -76 338 14 374 

      

Krátkodobé rezervy      
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku, vrátane 
sociálneho zabezpečenia, bonusy 5 400 2 574 -5 400 - 2 574 

Preprava 1 491  - -1 491 -  - 

Audit, účtovná závierka 2 285 797 -2 285 - 797 

Nevyfakturované dodávky a sluţby 10 864 5 830 -10 864 - 5 830 
Reštrukturalizačná rezerva - plnenie sociálneho 
plánu 78 798 - -62 807 19 097 35 088 

Reštrukturalizačná rezerva – náklady na garancie - - - 1 920 1 920 

Ostané reštrukturalizačné rezervy – demolácia, 
súlad s environmentálnym plánom, ostatné 138 150 22 806 -113 819 

 
55 321 102 458 

Krátkodobé rezervy spolu 236 988 32 007 -196 666 76 338 148 667 

      

Rezervy spolu 327 700 32 007 -196 666 - 163 041 
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Predpokladaný termín najneskoršieho pouţitia reštrukturalizačných rezerv je uvedený v nasledujúcej 
tabuľke (v tis. Sk): 

 

 
Stav  

k 31.03.2008 
Termín pouţitia 

najneskôr 

   

Reštrukturalizačná rezerva - plnenie sociálneho plánu 35 088 december 2008 
Ostané reštrukturalizačné rezervy – demolácia, súlad s environmentálnym 
plánom, ostatné 110 458 

august 2008 – 
koniec likvidácie 

Reštrukturalizačná rezerva – náklady na garancie 8 294 jún 2010 

Reštrukturalizačné rezervy spolu 153 840  
  

 

3. Záväzky  

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená 
v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk): 

 
  k 31.03.2008 k 31.03.2007 

   

Záväzky do lehoty splatnosti 359 045 340 962 

Záväzky po lehote splatnosti - - 

Krátkodobé záväzky spolu 359 045 340 962 

   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 aţ 5 rokov - 7 480 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov - - 

Dlhodobé záväzky spolu - 7 480 

 
 

Záväzky Spoločnosti nie sú kryté záloţným právom.  
 
Hodnota záväzkov zahŕňa aj tú časť nároku na  reštrukturalizačnú podporu (333 764 tis. Sk), ktorú je 
Spoločnosť povinná uhradiť najneskôr dva mesiace po prijatí prrvej splátky pomoci pestovateľom 
cukrovej repy a dodávateľom strojového zariadenia. 
 

4. Sociálny fond  

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 
(v tis. Sk): 

 
 k 31.03.2008  k 31.03.2007 

   

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 86 946 

Tvorba na ťarchu nákladov 382 1 065 

Čerpanie -207 -1 925 

Stav k 31. marcu 261 86 

 
 

5. Časové rozlíšenie  

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk): 
 
 k 31.03.2008 k 31.03.2007 

   

Výnosy budúcich období:    

Nájomné za nebytový priestor -  23 

Spolu - 23 
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6. Záväzky z finančného prenájmu 

 k 31.03.2008 k 31.03.2007 

 
Celková suma dohodnutých platieb v členení: 226 1 822 

- istina 219 1 652 

- finančný náklad 7 170 

   

Celková suma dohodnutých platieb podľa doby splatnosti: 226 1 822 

- do jedného roka vrátane 226 1 085 

- od jedného roka do piatich rokov vrátane - 737 

- viac ako päť rokov - - 

 
Spoločnosť k dátumu zostavenia účtovnej závierky mala s leasingovými spoločnosťami dohodnuté 
predčasné ukončenie niektorých leasingových zmlúv v súvislosti s reštrukturalizačným procesom. 

 
 

G. VÝNOSY 

1. Trţby za vlastné výkony a tovar 

Trţby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a sluţieb, 
a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk): 

 

 Cukor Vedľajšie produkty Sluţby a tovar Spolu 

 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 

          

Slovenská republika 67 841 949 620 1 262 25 961 13 813 182 039 82 916 1 157 620 

Česká republika 208 462 246 482  - 4 928 122 1 078 208 584 252 488 

Iné 285 492 986 492  - 82 671  - 15 010  285 492 1 084 173 

Spolu 561 795 2 182 594 1 262 113 560 13 935 198 127 576 992 2 494 281 

 
 

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby  

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vo výkaze ziskov a strát predstavuje zníţenie o 441 569 tis. Sk. 
Vychádzajúc zo súvahových poloţiek dosahuje zníţenie 441 650 tis. Sk, ako je to uvedené 
v nasledujúcej tabuľke: 

 
 Stav k Zmena stavu 

  31.03.2008 31.03.2007 31.03.2006 2008 2007 

      

Hotové výrobky netto  - 441 650 806 688  -441 650 -365 038 

Spolu  - 441 650 806 688  -441 650 -365 038 

      

Reprezentačné a dary    15 198 

Inventúrne prebytky - melasa    - -1 034 

Iné      66 -2 360 

     -368 234 

      
Zmena stavu vo výkaze ziskov a 
strát    -441 569 -368 234 
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3. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  

Prehľad ostatných významných výnosov z hospodárskej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke          
(v tis. Sk): 

 
 2008 2007 

   

Predaj dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (poznámka G5) - 392 

Predaj materiálu (poznámka G5) - 497 

Emisné kvóty (pridelené) - 59 124 

Ostatné 235 2 463 

Spolu 235 62 476 

 
 

4. Finančné výnosy  

Prehľad finančných výnosov je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk): 
 

 2008 2007 

   

Trţby z predaja CP – Emisné kvóty  - 11 998 

Výnosové úroky 21 206 11 710 

Výnosy z derivátových operácií 5 035 7 922 

Ostatné - 15 

Kurzové zisky   

Realizované kurzové zisky 16 402 12 706 

Nerealizované kurzové zisky 2 591 4 094 

Spolu 45 234 48 445 

 
 

5. Mimoriadne výnosy 

Štruktúra mimoriadnych výnosov je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk): 
 
  2008 2007 

   

Reštrukturalizačná pomoc- daňové výnosy  162 981 83 398 
Výnosy z predaja materiálu 
Výnosy z predaja dlhodobého majetku 

23 133 
76 345 

- 
- 

Reštrukturalizačná pomoc- nedaňové výnosy  22 806 294 852 

Spolu 285 265 378 250 

 
Mimoriadne výnosy daňové plne pokrývajú výšku straty z predaja nepotrebných zásob materiálu 
(rozdiel skladovej hodnoty a výnosov z predaja)  a straty z predaja  a demolácie dlhodobého majetku 
(rozdiel zostatkovej hodnoty vyradeného majetku a výnosov z predaja) a náklady súvisiace 
s predčasným ukončením lízingu. Mimoriadne výnosy nedaňové pokrývajú výšku, v akej bola vytvorená 
rezerva na ďalšie očakávané náklady na reštrukturalizáciu (Poznámka H4). 
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H. NÁKLADY 

1. Náklady na poskytnuté sluţby 

Prehľad nákladov na poskytnuté sluţby je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk): 
 
 2008 2007 

   

Opravy a udrţiavanie  783 45 894 

Cestovné                      45 854 

Náklady na reprezentáciu             172 814 

Sluţby výpočtovej techniky   540 3 385 

Doprava, preprava      8 609 40 010 

Leasing                        - 29 

Nájomné  2 802 22 642 

Právne, ekonomické a iné poradenstvo   1 921 21 836 

Náklady na inzerciu, reklamu                  1 198 

Externé spracovanie výrobkov                 - 4 238 

Čistenie, upratovanie, stráţna sluţba       605 9 837 

Poplatok za bankovú garanciu                  - 2 715 

Telekomunikačné sluţby                          528 3 825 

Overenie účtovnej závierky 110 542 

Iné sluţby poskytnuté audítorom Spoločnosti - 243 

Vzdelávanie 71 966 

Ostatné 871 15 873 

Spolu 17 058 173 901 

 

Ďalšia časť nákladov na overenie účtovnej závierky vo výške 884 tis. Sk (2007: 1 040 Sk) je súčasťou 
mimoriadnych nákladov na reštrukturalizáciu. Mimoriadne náklady na reštrukturalizáciu obsahujú aj 
náklady za iné sluţby poskytnuté audítorom vo výške 45 tis. Sk (2007: 45 tis. Sk). 

 

2. Ostatné náklady z hospodárskej činnosti 

Prehľad ostatných významných nákladov z hospodárskej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke        
(v tis. Sk): 

 
  2008 2007 

   

Poplatky Pôdohospodárskej platobnej agentúre  - 237 384 

Rezerva na vypustené mnoţstvo emisií  - 35 585 

Environmentálne poplatky 490 5 718 

Balenie cukru 245 1 388 

Príspevky komorám, DPH z istiny 61 803 

Opravné poloţky  k pohľadávkam 8 841 558 

Manká a škody 179 466 

Odpis pohľadávky 1 539 302 

Dary 107 261 

Predaj dlhodobého majetku - 84 

Predaj materiálu - 232 

Domeranie DPH 11 584 - 

Ostatné 3 442 2 110 

Spolu 26 488 284 891 
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3. Finančné náklady 

Prehľad finančných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk): 
 
 2008 2007 

   
Predané CP - Emisné kvóty  - 23 089 
Úroky 51 928 
Náklady na derivátové operácie 9 770 6 630 
Poistné  253 3 711 
Bankové poplatky 189 220 
Ostatné 52 52 
Kurzové straty    

Realizované kurzové straty 11  427 85 975 

Nerealizované kurzové straty 194 7 499 

Spolu 21 936 128 104 

 
 

4. Mimoriadne náklady 

Prehľad mimoriadnych nákladov je vykázaný v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk): 
 
  2008 2007 

   

Osobné náklady - 39 738 

Právne, ekonomické a iné poradenstvo   - 12 187 

Odpisy a opravné poloţky k dlhodobému majetku - 10 253 

Spotreba energií a neskladovateľných dodávok - 2 746 

Čistenie, upratovanie, stráţna sluţba       - 2 042 

Realizované kurzové rozdiely - 1 922 

Vzdelávanie - 1 587 

Spotreba materiálu - 1 526 

Dane a poplatky - 708 

Ostatné sluţby  - 4 638 

Ostatné náklady - 6 051 

Skladová hodnota predaných nepotrebných zásob 43 243 - 

Zostatková hodnoty predaného dlhodobého majetku 97 243 - 

Zostatková hodnota dlhodobého majetku vyradeného demoláciou 121 282 - 

Predčasné ukončenie leasingu 119 - 

Skutočné dodatočne vynaloţené náklady na reštrukturalizáciu počas 
finančného roka 

262 459 83 398 

Tvorba rezervy na reštrukturalizačné náklady  22 806 294 852 

Spolu 285 265 378 250 

 
Na účtoch mimoriadnych nákladov sú vykázané skutočné dodatočne vynaloţené náklady priamo 
súvisiace s reštrukturalizačným procesom, ktoré vznikli počas hospodárskeho roku. Taktieţ na ťarchu 
mimoriadnych nákladov boli tvorené dodatočné reštrukturalizačné rezervy. Čerpanie 
reštrukturalizačných rezerv je uvedené v poznámke F2. 
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I. DANE Z PRÍJMOV 

Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 
 2008 2007 

   

Výsledok hospodárenia pred zdanením 94 943 464 952 

- z toho: teoretická daň pri sadzbe 19 % 18 039 88 341 

   

Daňovo neuznané náklady a výnosy nepodliehajúce dani (trvalé rozdiely) 3 756 -457 
Vplyv daňovej zostatkovej hodnoty majetku obstaraného pred rokom 2000, 
ktorú si Spoločnosť nebude uplatňovať 4 135 - 

Celková vykázaná daň 25 930 87 884 

   

Splatná daň  34 085 80 398 

Odloţená daň (poznámka E4) -8 155 7 486 

Celková vykázaná daň 25 930 87 884 

Efektívna sadzba dane 27,3% 18,9% 

 
 

J. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH 

1. Majetok vzatý do prenájmu 

Spoločnosť nemá v nájme ţiadne významné poloţky majetku. 
 

2. Majetok daný do prenájmu 

Spoločnosť neprenajíma ţiadne významné poloţky majetku.  
 
 

K. INÉ AKTÍVA A PASÍVA 

Spoločnosť nemá prípadné iné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v beţnom účtovníctve a neuvádzajú 
sa v súvahe, okrem nasledovných: 

 
Reštrukturalizácia 
Spoločnosť sa vzdala celej svojej kvóty výroby cukru na hospodársky rok 2007/2008 vo výške 70 133 
ton a pristúpila ku kompletnej demontáţi cukrovaru v súlade s Nariadeniami  Rady (ES) č. 320/2006 
a Komisie (ES) č. 968/2006. Má preto nárok na reštrukturalizačnú podporu z dočasného 
reštrukturalizačného fondu EÚ (Poznámka D a) za predpokladu, ţe splní vopred stanovené 
predpoklady. Vedenie Spoločnosti robí všetko preto a je presvedčené, ţe dané podmienky splní. Ak 
Spoločnosť nebude postupovať v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z reštrukturalizačného 
plánu, časť reštrukturalizačnej podpory vzťahujúca sa na dotknuté oblasti bude musieť byť vrátená.  

 
Stanovené podmienky zahŕňajú: 
 
1. Záväzok zriecť sa príslušnej kvóty 
Spoločnosť sa zaviazala v súlade s čl. 4 ods. 2 písm. c) Nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 vzdať sa 
svojej kvóty na výrobu cukru na hospodársky rok 2007/2008, ktorá jej bola pridelená, teda kvóty v 
celkovej výške 70 133 ton. 
 
2. Záväzok k úplnej demontáţi výrobných zariadení v lehote určenej Slovenskou republikou 
Spoločnosť sa podľa čl. 4 ods. 2 písm. d) Nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 a podľa čl. 3 ods. 1 písm. 
a) daného Nariadenia zaviazala v súlade s Plánom reštrukturalizácie (prílohe č. 1 k ţiadosti) úplne 
demontovať výrobné zariadenia v lehote určenej Slovenskou republikou, t.j. do 30. septembra 2009 (list 
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 24. novembra 2006 pod č.j. KAMI-1/2006 – 
100). Spoločnosť vydala osvedčenie o tom, ţe výrobné zariadenia budú úplne demontované 
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a odstránené z výrobného areálu v súlade s princípmi Nariadenia Komisie (ES) 968/2006, uvedenými 
v jeho článku 4. ods.1. 

 
Demoláciu cukrovaru vykonáva autorizovaná spoločnosť, Demont Servis, s.r.o., vybratá na základe 
výberového konania. Demolačné práce začali v mesiaci október 2007, a to po vydaní príslušných 
rozhodnutí Slovenskej inšpekcie ţivotného prostredia zo dňa 27. septembra 2007 a 10. októbra 2007 a 
rozhodnutia Obvodného úradu ţivotného prostredia Dunajská Streda o vydaní povolenia na odstránenie 
vodnej stavby ČOV- Dunajská Streda zo dňa  6. novembra 2007. Ukončenie demolačných prác sa 
predpokladá v mesiaci september 2008. 
 
3. Záväzok splniť ďalšie poţiadavky v lehote určenej Slovenskou republikou  
Spoločnosť sa podľa čl. 4 ods. 2 písm. f) Nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 a podľa čl. 3 ods. 3 písm. c) 
daného Nariadenia zaviazala v súlade s Plánom reštrukturalizácie splniť poţiadavky v zmysle daných 
ustanovení a zároveň aj vnútroštátne poţiadavky na sociálne a environmentálne záväzky presahujúce 
minimálne zákonné poţiadavky právnych predpisov EÚ (najmä ochranné opatrenia v oblasti vodného 
hospodárstva vyplývajúce z umiestnenia výrobného závodu na Ţitnom ostrove) v lehote určenej 
členským štátom, t.j. do 30. septembra 2009. 
 
3a. Sociálny plán  
Sociálny plán je predovšetkým firemnou stratégiou, jej cieľom bolo vytvoriť program zameraný na 
podporu zamestnancov v procese ukončenia pracovného pomeru a ich prípravu na ďalšiu profesionálnu 
kariéru a odborné pôsobenie na trhu práce. Za týmto účelom Spoločnosť vytvorila sociálny plán, ktorý 
zahŕňa všetky predpokladané kroky, ktoré Spoločnosť vykoná smerom k zamestnancom, pokiaľ dôjde 
k ukončeniu jej podnikateľských aktivít. Okrem odstupného Spoločnosť pre svojich zamestnancov 
pripravila aj mnoţstvo vzdelávacích aktivít zameraných v prvom rade na porozumenie fungovania trhu 
práce, získanie vhodných kontaktov na potenciálnych zamestnávateľov, na zoznámenie sa so všetkými 
spôsobmi ako získať nové zamestnanie atď. 

 
Sociálny plán bol detailne spracovaný a odsúhlasený zástupcami odborovej organizácie dňa 21. 
februára 2007. Pri rozviazaní pracovného pomeru z dôvodov uskutočnenia organizačných zmien alebo 
racionalizačných opatrení podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce Spoločnosť vypláca 
zamestnancom, s ktorými ukončí pracovný pomer, odstupné za podmienok dohodnutých v kolektívnej 
zmluve. 
 
Stav stálych zamestnancov k 31. marcu 2008 bol 16 (od 1. apríla 2008 je 15). 
 
Spoločnosť rokovala od začiatku celého projektu s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej 
Strede (ÚPSVaR) o vzájomnej pomoci a podpore pri ukončovaní prevádzky a pri prepúšťaní 
zamestnancov Spoločnosti. Prvé jednania s ÚPSVaR boli uskutočnené v októbri 2006 a úzka 
spolupráca bola ukončená v júni 2007. Do súčasnej doby prebieha výmena informácií medzi 
Spoločnosťou a ÚPSVaR o počte registrovaných zamestnancov Spoločnosti v evidencii ÚPSVaR. 
 
Rokovania s odborovou organizáciou pri Eastern Sugar Slovensko, a.s. prebiehali od októbra 2006 do 
apríla 2007, kedy došlo k prvej vlne hromadného prepúšťania. Výsledkom rokovaní boli  dohodnuté 
podmienky prepúšťania zamestnancov Spoločnosti a výška ich finančného odškodnenia. Ďalej sa 
Spoločnosť a odborová organizácia pôsobiaca pri Eastern Sugar Slovensko, a.s. dohodli na predĺţení 
platnej kolektívnej zmluvy do 31. decembra 2008. 

 
3b. Environmentálny plán 
Environmentálny plán popisuje legislatívne aspekty podnikateľského zámeru v oblasti ţivotného 
prostredia. Spoločnosť v tejto súvislosti splní všetky povinné environmentálne záväzky, a ak je to 
potrebné, aj národné špecifické poţiadavky v súlade s Nariadením Rady (ES) Č. 320/2006, článkom 3 
ods.3 písm. c), ktoré súvisia s obnovením kvalitných environmentálnych podmienok na mieste závodu. 
 
V zmysle vyššie uvedeného sa Spoločnosť zaviazala dôsledne splniť podmienky Integrovaného 
povolenia komplexného znečisťovania týkajúce sa ukončenia výroby a zatvorenia cukrovaru. 
Spoločnosť spolupracuje s orgánmi miestnej správy (predovšetkým s Obvodným úradom ţivotného 
prostredia v Dunajskej Strede), aby sa zrecyklovalo čo najviac zariadení a aby sa mnoţstvo 
nepouţitých materiálov zminimalizovalo a bezpečne zlikvidovalo.  
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Environmentálny plán je súčasťou reštrukturalizačného plánu, ktorý tvorí prílohu Ţiadosti Spoločnosti  
o reštrukturalizačnú pomoc schválenú Ministerstvom pôdohospodárstva. .. Spoločnosť poverila 
špecialistu na ţivotné prostredie, ktorý riadi environmentálne procesy v priebehu reštrukturalizácie 
a zaisťuje komunikáciu s miestnymi a národnými environmentálnymi organizáciami. Spoločnosť likviduje 
odpady vzniknuté pri demolácii cukrovaru firmami, ktoré majú na danú činnosť oprávnenie a Spoločnosť 
má s nimi uzatvorenú zmluvu. 
 
Spoločnosť v priebehu hospodárskeho roka 2007/2008 predávala strojové zariadenia záujemcom, 
s ktorými uzatvorila kúpne zmluvy. Dokončenie procesu predaja sa predpokladá do júna 2008. 
V priebehu mesiaca november 2007 Spoločnosť predala aj posledné zásoby cukru a nepotrebného 
materiálu, t.j. hodnota skladových zásob je od 30. novembru 2007 nulová. 

 
Ostatné 
Spoločnosť je v štádiu skúmania a preverovania vlastníckych vzťahov k vybraným parcelám pozemkov 
v okolí areálu Spoločnosti vzhľadom k nárokom, ktoré boli vznesené voči Spoločnosti tretími stranami. 
Vedenie Spoločnosti je presvedčené, ţe na základe výsledkov tohto preverovania nevzniknú 
Spoločnosti významné náklady.  

 
Vzhľadom na to, ţe 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 moţné 
kvantifikovať a zanikne aţ potom, keď budú k dispozícii právne precedensy príp. oficiálne interpretácie 
príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé ţiadnych okolností, v dôsledku ktorých by 
jej vznikol v budúcnosti významný náklad. 

 
 

L. ÚDAJE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH 
ORGÁNOV SPOLOČNOSTI 

Odmeny členov predstavenstva Spoločnosti za ich činnosť v štatutárnom orgáne v sledovanom 
účtovnom období dosiahli výšku 0 Sk (v predchádzajúcom účtovnom období: 0 Sk), odmena člena 
dozornej rady za jeho činnosť v dozornom orgáne Spoločnosti výšku 49 tis. Sk (v predchádzajúcom 
účtovnom období: 84 tis. Sk). 
 

 

M. EKONOMICKÉ VZŤAHY SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB 

Počas účtovného obdobia Spoločnosť uskutočnila transakcie s nasledovnými spriaznenými osobami: 
 
Eastern Sugar B. V. 
Eastern Sugar Szolgáltató Kft. 
Eastern Sugar Zrt. Kaba 
Eastern Sugar s. r.o. 
EASTERN SUGAR CESKA REPUBLIKA, a. s. 
Tate & Lyle 

 
Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v tis. Sk): 
 
  2008 2007 

   

Predaj   

Predaj výrobkov, sluţieb a tovaru 7 370 360 174 

Predaj dlhodobého majetku 6 167 - 

Úroky z cash poolingu 125 3 257 

   

Nákup   

Nákup materiálu - - 

Nákup tovaru 5 237 83 770 

Nákup strojov a zariadení - - 

Ostatné 13 043 34 062 
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Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke (v tis. Sk): 
 
  k 31.03.2008 k 31.03.2007 

   

Pohľadávky z obchodného styku a z cash poolingu (ABN AMRO) 1 270 13 409 

Aktíva spolu  1 270 13 409 

   

Záväzky z obchodného styku 319 230 
Záväzky z cash poolingu so spriaznenými osobami prostredníctvom 
spoločnosti ABN AMRO - 95 615 

Pasíva spolu  319 95 845 

 
Transakcie medzi spriaznenými stranami sa uskutočnili za beţných obchodných podmienok. 

 
 

N. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, 
DO DŇA JEJ ZOSTAVENIA 

Po 31. marci 2008 nenastali také udalosti, ktoré by si vyţadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej 
závierke za rok 2008. 

 

O. PREHĽAD PEŇAŢNÝCH TOKOV ZA OBDOBIE OD 1. APRÍLA 2007 DO 31. MARCA 2008 

Spoločnosť zostavila prehľad peňaţných tokov s pouţitím nepriamej metódy (v tis. Sk): 
 
  2008 2007 

   

Peňaţné toky z prevádzkovej činnosti   

Peňaţné toky z prevádzky 410 157 800 166 

Zaplatené úroky -51 -928 

Prijaté úroky 21 206 11 710 

Zaplatená daň z príjmov -97 415 -75 850 

Čisté peňaţné toky z prevádzkovej činnosti 333 897 735 098 

   

Peňaţné toky z investičnej činnosti   

Nákup dlhodobého majetku -6 423 -29 704 

Príjmy z predaja dlhodobého majetku 76 345 392 

Čisté peňaţné toky z investičnej činnosti 69 922 -29 312 

   

Peňaţné toky z finančnej činnosti   

Splátky prijatých úverov a pôţičiek -96 221  - 

Vyplatené dividendy -638 497 -177 663 

Nákup vlastných akcií - -24 716 

Čisté peňaţné toky z finančnej činnosti -734 718 -202 379 

   

Prírastky (úbytky) peňaţných prostriedkov a peňaţných ekvivalentov -330 899 503 407 

Peňaţné prostriedky a peňaţné ekvivalenty na začiatku roka 668 264 161 974 

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňaţným prostriedkom a peňaţným 
ekvivalentom (k 31.03.) 

 
2 397 

 
2 883 
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Peňaţné prostriedky a peňaţné ekvivalenty na konci roka 339 762 668 264 

 
 

 
 
 
 
Peňaţné toky z prevádzky 

 

  2008 2007 

 
Čistý zisk pred zdanením 94 943 464 952    

Úpravy o nepeňaţné operácie: - - 

Odpisy dlhodobého majetku 4 741 56 809    

Zostatková hodnota likvidovaného majetku 121 282 - 

Odpis zmarenej investície - 5 373 

Zmena opravnej poloţky k pohľadávkam 4 850 3 718 

Zmena opravnej poloţky k zásobám - -7 160 

Zmena opravnej poloţky k dlhodobému majetku 15 -570 

Odpis zásob a pohľadávok 2 452 561 
Nerealizované kurzové rozdiely k peňaţným prostriedkom a peňaţným 
ekvivalentom -2 397 -2 883 

Zmena stavu ostatných rezerv 9 201 -20 830 

Zmena stavu reštrukturalizačných rezerv 22 806 294 852 

Strata z predaja dlhodobého majetku 21 470 -197    

Úroky účtované do nákladov netto -21 155 -10 782 

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu 258 208 783 843 

   

Zmena pracovného kapitálu:   
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok 
(vrátane časového rozlíšenia aktív) -266 286 -284 456    

Úbytok (prírastok) zásob 489 829  401 571   

(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív) -71 594 -100 792    

Peňaţné toky z prevádzky 410 157 800 166 

 
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. 
 
Prostriedky spravované spoločnosťou ABN Amro na základe “zmluvy o poskytovaní sluţby cash-pooling“ 
sú vykázané ako splátky prijatých úverov a pôţičiek a nie ako peňaţné prostriedky/ekvivalenty. 

 
 

 
15. mája 2008   

dátum  Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky  
 
 
 
 

15. mája 2008   
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dátum  Podpisový záznam osoby zodpovednej za 
zostavenie účtovnej závierky 

 
 
 

15. mája 2008   

dátum  Podpisový záznam osoby zodpovednej za 
vedenie účtovníctva 

 


