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Výročná správa za rok 2015

Jún 2016
Spracoval kolektív pracovníkov ZCHOS-D

A. Úvod
Vložka
číslo: 10069/
N

Identifikácia spoločnosti:
oddiel: Dr
Obchodné meno:

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo

Sídlo:

Hlohovecká 2
Lužianky 951 41

IČO:

31 398 669

Deň zápisu:

19.07.1995

Právna forma:

Družstvo

Predmet činnosti:

selekčná činnosť mladých a dospelých zvie- rat v
šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch
hodnotenie plemenných ošípaných podľa
technických noriem
koncipovanie a usmerňovanie národného
šľachtiteľského a hybridizačného programu v
spolupráci s vedecko - výskumnou základňou
organizovanie systému reprodukcie základných
stád v šľachtiteľských, rozmnožovacích a
úžitkových chovoch
usmerňovanie chovateľov pri zavádzaní
firemných zahraničných programov
(šľachtiteľských a hybridizačných)
odborno - poradenecká činnosť vo výžive,
technológií priparovania, metódy plemenitby vo
všetkých stupňoch chovov, najmä začínajúcim
farmárom
účasť vo výberových komisiách
spolupráca s vedecko - výskumnou základňou
organizovanie testácie potomstva kancov a
prasníc v šľachtiteľských a rozmnožovacích
chovoch a organizovanie testácie kancov
pôsobiacich v inseminácii
zabezpečovanie predaja a nákupu plemenných
ošípaných a organizovanie nákupných trhov
spoluúčať na zabezpečovaní systému výkupu
jatočných ošípaných podľa kvality systémom
EUROP
zabezpečovanie KU 1. stupňa u chovateľov, ktorí
o túto službu prejavia záujem
zastupovanie kolektívnych záujmov vo vzť ahu ku
všetkým orgánom, organizáciám a subjektom
usporiadavanie, organizovanie a účasť na
výstavách, prehliadkach a ď alších chovateľských
akciách v tuzemsku a zahraničí
kúpa tovaru v rozsahu voľ nej živnosti za účelom
jeho predaja konečnému spotrebiteľovi

)

(maloobchod)
kúpa tovaru v rozsahu voľ nej živnosti za účelom
jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod)
výroba mäsa a mäsových výrobkov - (Mäsiarstvo
a údenárstvo)

(od: 10.12.1997)

vykonávanie úloh starostlivosti o rozvoj
šľachtenia a plemenitby ošípaných uvedené v § 3
ods. 1, písm. e/ i/ j/ k/, Zák.č. 194/98 Z.z., ako aj
činnosti, ktoré v zmysle uvedeného zákona môže
vykonávať len uznaná chovateľská organizácia, v
súlade s rozhodnutím Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa
17.11.1998, číslo 984/1998-520

(od: 28.12.1999)

poľnohospodárska výroba

(od: 11.09.2000)

prevádzkovanie inseminačnej stanice kancov na
základe povolenia Ministerstva
pôdohospodárstva SR zo dňa 31.7.2000 pod č.
24791999-520
poradenská činnosť v oblasti informačných
technológií v oblasti chovu ošípaných
Štatutárny orgán:

predstavenstvo
MVDr. Andrej Imrich - predseda
Jilemnického 9
Spišská Nová Ves 052 01
Vznik funkcie: 23.06.2015
Ing. Pavol Boleček - podpredseda
298
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 23.06.2015
Ing. Miloš Supuka - podpredseda
209
Vyšný Žipov 094 33
Vznik funkcie: 23.06.2015
Ing. Miroslav Falát - člen
Klementisa 4
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 23.06.2015
Ing. Ján Hranka - člen
46/360
Trenčín - Opatová 911 01
Vznik funkcie: 23.06.2015
Ing. František Uhliarik - člen
Klubová 7
Šurany - Kostloný Sek 942 01
Vznik funkcie: 23.06.2015
Benjamín Kurthy - člen
81
Holiare 946 16
Vznik funkcie: 23.06.2015

Konanie:

(od: 10.12.1997)

Za predstavensto vystupuje navonok predseda,
alebo v neprítomnosti predsedu zastupuje ním
poverený člen predstavenstva. Ak je však pre

(od: 11.09.2000)

(od: 14.09.2004)

právny úkon, ktorý robí predstavenstvo
predpísaná písomná forma, je potrebný podpis
predseu a spoň jedného ď alšieho člena
predstavenstva, s výnimkou pracono-právnych
vecí. V pracovno- právnych veciach koná
predseda predstavenstva samostatne.
Kontrolná
komisia:

Ing. Jozef Gulík
Vinohradnícka 298/27
Nemčice 955 01
Vznik funkcie: 23.06.2015
Peter Gulán
1556
Bzince pod Javorinou 916 11
Vznik funkcie: 23.06.2015
Ing. Sinjar Al-Hadi
A. Hlinku 25/12
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 23.06.2015

Zapisované
základné imanie:
Základný členský
vklad:

1 659,69 EUR
165,96 EUR

Hospodárenie spoločnosti za rok 2015
Celkové výnosy v roku 2015 boli
235.644,42 eur
Celkové náklady
235.279,18 eur
Zisk účtovný pred zdanením
365,24 eur
Daňový zisk
2.289,35 eur
Bola dosiahnutá ročná účtovná závierku za rok 2015 s účtovným hospodárskym výsledkom
365,24 eur
rozdelenie zisku za rok 2015 nasledovne:
- daňová licencia – strata
- 594,76 eur
rozdelenie zisku z roku: 1997 nerozdelený zisk
2.781,63 eur
1998 nerozdelený zisk
2.218,37 eur
spolu 5.000,- eur do sociálneho fondu
1. Informácie o počte zamestnancov
Bezprostredne predchádzajúce
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet
6
6
zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému
6
6
sa zostavuje účtovná závierka, z toho:
3
3
počet vedúcich zamestnancov
Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto
závierky:
Okresný súd v Nitre

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svoje činnosti
b) Neboli žiadne zmeny účtovných zásad a metód
c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
1) Podnik nenakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

účtovné

2) Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou .
3) Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere, ktoré odpredal za ponúknutú tržnú cenu.
4) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou mimo nákladov suvisiacich z
obstaraním
5) Pohľadávky nominálnou hodnotou,
6) Krátkodobý finančný majetok,
d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za
základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov pri rešpektovaní predpokladaného
opotrebenia.
2. Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie
Zúčtovanie
Stav OP
OP z dôvodu
Pohľadávky
OP z dôvodu
Tvorba
na začiatku
vyradenia
zániku
OP
účtovného
majetku
opodstatnenosti
obdobia
z účtovníctva
A
b
C
d
E
Pohľadávky
51.237,14
z obchodného styku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f
63.664,69

Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

51.237,14

63.664,69

3. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok
Názov položky

V lehote splatnosti

a

b

Po lehote
splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

29.264,80

34.399,89

63.664,69

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky

1.663,55

Krátkodobé pohľadávky spolu

30.928,35

1.663,55
34.399,89

65.328,24

4. Informácie o krátkodobom finančnom majetku
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny

1.332,12

1.129,62

Bežné bankové účty

167.781,59

228.470,19

169.113,71

229.599,81

Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

Údaje o vlastnom imaní
Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR
Text

Základné imanie celkom
Nominálna hodnota 1akcie (a.s.)
Hodnota upísaného vlastného imania
Hodnota splateného základného imania
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou
jednotkou , alebo ňou ovádanými osobami
a osobami, v ktorých má účtovná jednotka
podstatný vplyv.

BO
50644
165,96
49980
50644

V EUR

PO
49980
165,96
49980
49980

5. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
20.694,11

Bežné účtovné obdobie
2.738,12

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu

3.500,00

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

14.455,99

Spolu

20.694,11

Informácie o rezervách
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

A
Dlhodobé rezervy,
z toho:
Krátkodobé rezervy,
z toho:

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

b

c

d

e

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

9.061,95

9.646,0
3

9.348,02

9.359,96

Nevyčerpané dovolenky

4.551,70

6.038,64

4.837,77

5.752,57

Príprava zvierat do testu

3.985,25

0

3.985,25

0

Nájomne ad. priestory
Fa plemenárske služby
12/15
Fa kadávery

0

3.107,14

0

3.107,14

525,00

487,25

525,00

487,25

0

13,00

0

13,00

6. Informácie o záväzkoch

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

2.285,62

4.699,03

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

1.975,32

3.963,79

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu
nákladov

870,51

474,42

3.500,00

1800

Tvorba sociálneho fondu spolu

4.370,51

6.238,21

Čerpanie sociálneho fondu

4.104,42

4.262,89

Konečný zostatok sociálneho fondu

2.241,41

1.975,32

Názov položky
Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky po lehote splatnosti
7. Informácie záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu

8. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach, družstvo
nemá tieto náležitosti
D. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch
a) Informácie o tržbách

Tržby za tovar

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

Tržby za služby

Oblasť odbytu

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

výrobky

26.907,-

26.780,-

104.522

99.143

576

942

9. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Zmena stavu
vnútroorganizačných
zásob

Začiatočný
stav

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej
výroby
Výrobky
Zvieratá

1.362,-

Spolu

1.362,-

10. Informácie o čistom obrate

7.838,75

7.722,57

14352,95

-

9470,41

7.722,57
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky

26.907,37

26.780,-

Tržby z predaja služieb

104.522,24

99.143,-

Názov položky

Tržby za tovar

576,94

942,-

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

103.637,87

151.750,-

Čistý obrat celkom

235.644,42

278.615,00

Informácie k údajom vykázaným v nákladoch
I. Informácie o nákladoch
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady za poskytnuté služby:
Služby

69.025,75

61.645,03

Spotreba materiálu

11.258,40

16.503,02

Mzdy a odvody

133.273,20

141.288,54

Dane

4.461,90

3.805,70

Odpisy

16.163,00

20.424,34

Kurzové straty, z toho:

0
-

36,4

Tvorba opr. položiek
Ost. Finančné náklady

3.247,49

11. Informácie o daniach z príjmov
Názov položky

Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

x

x

365,24

0
3.704,96

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

A
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:

7.000,00

Základ dane

Daň

e

F

Daň
v%
g

27.381,28

X

x

Daňovo neuznané náklady

1.939,29

3.019,05

Výnosy nepodliehajúce dani

15,18

4,07

Prehľad zmien vlastného imania

12. Informácie o zmenách vlastného imania

Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
a
Základné imanie
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný
fond (nedeliteľný
fond)
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
Výsledok
hospodárenia bežnéh
o účtovného obdobia
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
B

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

49.980

663,84

50.644,26

157.578,87

14.455,99

172.034,86

29.262,85

2.738,12

32.000,97

20.694,11

365,24

67.876,04

20.694,11

365,24
67.876,04

365,24

V Lužiankach dňa 28.6.2016
Prílohy: Účtovná závierka mikroúčtovnej jednotky

365,24

