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I. Všeobecné informácie 

 
1) Obchodná spoločnosť Mestské lesy Košice a.s. so sídlom Južná trieda č.11, 040 01 
Košice bola založená dňa 13.5.1993 v pôvodnej právnej forme s.r.o.. Dátum vzniku obchodnej 
spoločnosti sa viaže k 28.5.1993, kedy bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu 
Košice I. K 1.1.2005 bola uskutočnená zmena právnej formy obchodnej spoločnosti zo s.r.o.       
na akciovú spoločnosť. 
 
Hlavným predmetom hospodárskej činnosti podniku je zakladanie, pestovanie, výchova, 
obnova a ochrana lesov, ťažba dreva vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva, 
expedícia a dodávky sortimentov surového dreva, zabezpečenie hygieny lesných porastov, 
zabezpečenie produkcie dostatku kvalitného osiva a sadbového materiálu, výkon poľovného 
práva, odborná správa lesov. S účinnosťou od 28.01.2017 došlo k rozšíreniu vykonávanej 
činnosti aj o vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy. 
 
2)      Neobmedzené ručenie 
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 
 
3) Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 
 
Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie od 1.1. -31.12.2019 bola schválená dňa 11.6.2020 
schvaľovacím orgánom, ktorým je Valné zhromaždenie. 
Účtovná závierka, správa audítora, správa audítora-nová, resp. oznámenie o schválení účtovnej 
závierky za rok 2019 boli uložené do registra v elektronickej podobe v súlade s § 23 a 23a 
zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to v poradí ako sú 
uvedené vyššie v dňoch 31.3.2020, 15.04.2020, 28.04.2020, resp. 28.6.2020  (č. dokumentov 
603564316/2020, 603866387/2020, 604417411/2020, resp. 605706199/2020).  
Valné zhromaždenie ML Košice a.s.  schválilo audítorskú spoločnosť AUDANA AUDIT, s.r.o., 
so sídlom v Prešove,  Pustá dolina 18, IČO: 316 922 49, s licenciou č. 265 ako audítora 
spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. na rok 2020 na riadnom zasadnutí uznesením dňa 
11.6.2020. 
 
4) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky 
Účtovná závierka bola zostavená ako riadna dňa 24.02.2021 za obdobie od 1.1.2020 do 
31.12.2020. 
 
5) Údaje o skupine 
 
a)  Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky 
Na základe § 22, 22a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve je s účinnosťou od 1.1.2009 
spoločnosť súčasťou konsolidovaného celku konsolidujúcej účtovnej jednotky verejnej správy, 
ktorou je:  
Mesto Košice, IČO: 00691135, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. 
Mesto Košice je ako jediný akcionár obchodnej spoločnosti materskou účtovnou jednotkou 
s rozhodujúcim vplyvom. 
 
b) Adresa, kde sa môže vyžiadať konsolidovaná účtovná závierka: 
Mesto Košice, IČO: 00691135, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. 



Poznámky Úč POD 3-01                                      IČO: 31 672 981        DIČ: 2020491341    
  
 

Strana  3 

 
 Prehľad o majetkovej účasti Mesta Košice (konsolidujúca ÚJ) v konsolidovaných ÚJ : 
 

  Názov právneho subjektu IČO % podiel 
1 Mestské lesy Košice, a.s. 31672981 100,00 
2 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice 31679692 100,00 
3 Dopravný podnik mesta Košice, a.s. 31701914 100,00 
4 BPMK, s.r.o. Košice 44518684 100,00 
5 Košická Futbalová Aréna a.s. 47845660 99,33 
6 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 20,44 
7 NTC Košice, a.s. 50152742 49,00 
8 Centrum zneškodnenia odpadov Košice, s.r.o. v likvidácií 31677347 85,00 

 
Prehľad transakcií obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. s účtovnými 

jednotkami v rámci konsolidovaného celku za rok 2020 uvádza tabuľka v prílohe č. 9. 
 
c) Mestské lesy Košice a.s. nie sú materskou účtovnou jednotkou 
 
6) Počet a štruktúra zamestnancov 
Názov položky 2020 2019 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 54 56 
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 56 54 
z toho: počet vedúcich zamestnancov 14 14 

 
7) Informácie o orgánoch spoločnosti 
 
Orgán spoločnosti Druh 
Valné zhromaždenie Schvaľovací 
Predstavenstvo Štatutárny 
Dozorná rada Kontrolný 
 
a) Zoznam členov orgánov spoločnosti  
 

Zloženie orgánov spoločnosti od 01.01.2020 do 31.12.2020 
Orgán Meno a priezvisko Funkcia 
Predstavenstvo Ing. František Beli Predseda predstavenstva 
 Ing. Adrián Weiszer Člen predstavenstva 
 Ing. Miroslav Zajac, EMBA Člen predstavenstva 
Dozorná rada Ing. Julián Tomaštík PhD Predseda dozornej rady 
 Mgr. Peter Liba Člen dozornej rady 
 JUDr., Mgr. Ladislav Rovinský Člen dozornej rady 
 Martin Konečný Člen dozornej rady-zamestn. 
 Ing. Martin Matúš Člen dozornej rady-zamestn. 
Valné zhromaždenie Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach 
Kompetencie upravené 
v stanovách a.s. 
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b) Štruktúra akcionárov spoločnosti 
 

Spoločník, akcionár Výška podielu na základnom 
imaní 

Podiel na 
hlasovacích 

právach 

Iný podiel na 
ostatných 

položkách VI         
ako na ZI 

  absolútne v % v % v % 
a b c d e 

Mesto Košice 1 128 593 100 100 - 
Spolu 1 128 593 100 100 - 
 
Jediným akcionárom obchodnej spoločnosti je Mesto Košice. 
V priebehu účtovného obdobia roku 2020 (ako aj v priebehu doterajšej existencie obchodnej 
spoločnosti) nedošlo k žiadnej zmene v štruktúre a počte akcionárov (zoznam majiteľov 
cenných papierov v prílohe č. 12). 
 
 

II. Informácie o prijatých postupoch 
 
1) Splnenie predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti 
 

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti 
obchodnej spoločnosti. Výsledky hospodárenia ako aj celkovú finančnú situáciu spoločnosti 
Predstavenstvo spoločnosti pravidelne monitoruje, vyhodnocuje a prijíma opatrenia na jej 
zlepšenie. 
 
2)  Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód 
 
 Obchodná spoločnosť v priebehu účtovného obdobia nemenila a používala rovnaké 
účtovné zásady a metódy v súlade s požiadavkou verného a pravdivého zobrazenia skutočností 
v účtovníctve. 

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v súlade s Opatrením MF SR č.23054/2002-
92 zo 16.12.2002 v znení Opatrenia MF SR č. MF/25 167/2003-92, Opatrenia MF SR č. 
MF/10069/2004-74,Opatrenia MF SR č. MF/26670/2005-74, Opatrenia MF SR č. 
MF/25814/2006-74, Opatrenia MF SR č. MF/16317/2007-74, Opatrenia MF SR č. 
MF/23535/2008-74, Opatrenia MF SR č. MF/10531/2009-74, Opatrenia MF SR č. 
MF/26312/2009-74,  Opatrenia MF SR č. MF/15653/2010-74, Opatrenia MF SR č. 
MF/25822/2010-74, Opatrenia MF SR č. MF/27262/2011-74, Opatrenia MF SR č. 
MF/17922/2013-74, Opatrenia MF SR č. MF/23635/2014-74, Opatrenia MF SR č. 
MF/19930/2015-74, Opatrenia MF SR č. MF/14776/2017-74, Opatrenia MF SR č. 
MF/015328/2018-74, Opatrenia MF SR č. MF/017028/2018-74, ktorými sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej  účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich 
v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len postupy účtovania), rešpektujúc Zákon č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č.5 62/2003 Z.z., zákona č. 561/2004 Z.z.,  zákona 
č. 518/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z.), zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 540/2007 
Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z.., zákona č. 378/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 
567/2008 Z.z., zákona č. 61/2009 Z.z., zákona č. 492/2009 Z.z., zákona č. 504/2009 Z.z., 
zákona č. 486/2010 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 440/2012 Z.z., zákona č. 352/2013 
Z.z., zákona č. 463/2013 Z.z., zákona č. 333/2014 Z.z., zákona č. 130/2015 Z.z., zákona č. 



Poznámky Úč POD 3-01                                      IČO: 31 672 981        DIČ: 2020491341    
  
 

Strana  5 

423/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 264/2017 Z.z., zákona č. 275/2017 Z.z. a 
zákona č. 213/2018 Z.z., zákona č. 363/2019 Z.z. a zákona č. 390/2019 Z.z (ďalej len zákon o 
účtovníctve).  
 Z ďalších zákonných noriem boli pri vedení účtovníctva a pri zostavení účtovnej 
závierky aplikované najmä:  
- zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  
- zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov  
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
- opatrenie MF SR č. 23377/2014-74 , č. 19926/2015-74 a č. 14770/2017-74, ktorými sa 
ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke (IÚZ) a rozsahu údajov určených 
z IÚZ na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a SVZ.  
 
3)  Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe 
 
 Obchodná spoločnosť v priebehu účtovného obdobia nevykonávala transakcie, ktoré nie 
sú obsiahnuté v súvahe a ktoré by mohli mať vplyv na posúdenie finančnej situácie účtovnej 
jednotky. 
 
4)  Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov 
 

a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou 

Dlhodobým nehmotným majetkom sú zložky majetku (§ 37 Postupov účtovania               
v PÚ, §22 ods.7 ZDP), ktorých ocenenie je vyššie ako 2 400 € a doba použiteľnosti dlhšia ako 
1 rok. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 €, alebo je nižšie, možno 
v súlade s § 13 ods. 2 Postupov účtovania v PÚ zaradiť do dlhodobého nehmotného majetku, 
ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako 1 rok.. 

Nehmotný majetok s ocenením od 200,01 € do 2 400,00 € spoločnosť považuje za krátkodobý 
majetok účtovaný v súlade s § 13 ods. 3 Postupov účtovania v PÚ na osobitnom analytickom 
účte 518990 a eviduje ho v aplikácii Drobný dlhodobý majetok.  

Obstarávacia cena  zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (projekt, 
príp. licenčné poplatky, inštalácia). Súčasťou ocenenia nie sú kurzové rozdiely, vzniknuté      
do momentu uvedenia majetku do užívania. 
 

b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou 
 
V priebehu roka 2020 nebol DNM obstarávaný vlastnou činnosťou. 
 

c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom 
  
V priebehu roka 2020 nebol DNM obstarávaný iným spôsobom. 

 
d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou 

Dlhodobým hmotným majetkom sú zložky majetku uvedené v § 13 ods. 4 Postupov 
účtovania v PÚ. Hmotný majetok v podobe hnuteľných vecí, resp. súborov hnuteľných vecí    
so samostatným technicko-ekonomickým určením, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 €, 
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alebo je nižšie, možno v súlade s § 13 ods. 6 Postupov účtovania v PÚ zaradiť do dlhodobého 
hmotného majetku, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako 1 rok.  

Hmotný majetok s ocenením od 200,01 € do 1 700,00 € vrátane spoločnosť účtuje 
v súlade s § 13 ods. 7 Postupov účtovania v PÚ na osobitnom analytickom účte 501990            
a eviduje ho v aplikácii Drobný dlhodobý majetok. 

Obstarávacia cena zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (projektové, 
geodetické práce, montáž, preprava a pod.), technické zhodnotenie do času jeho uvedenia       
do užívania. Súčasťou ocenenia  nie sú úroky z cudzích zdrojov ani kurzové rozdiely, 
vzniknuté do momentu uvedenia majetku do užívania. 

 
 

e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou 
 
 V roku 2020 bol vlastnou činnosťou obstarávaný DHM hlavne charakteru spoluúčasti 
(aktivácii materiálu a vnútropodnikových služieb) na realizácii stavieb. Ocenenie vlastnými 
nákladmi zahŕňa priame náklady (materiál, mzdy, odvody soc.poistenia, doprava) a nepriame 
náklady charakteru výrobnej réžie, vzťahujúcej sa na výrobu DHM.  
 
 

f) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom 
 
 ÚJ eviduje aj dlhodobý majetok obstaraný spolufinancovaním z nenávratných zdrojov 
čerpaných v rámci Programu rozvoja vidieka SR, z Nórskeho finančného mechanizmu v rámci 
projektu Lesy pre spoločnosť-lesy bez bariér (FOR SOC), z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci projektu „Forest Based Education and Training“ (FORBEST) a MČ Košice -
Ťahanovce. Išlo o dopravné prostriedky, stroje, lesoparkové zariadenia, rekonštrukcie lesných 
ciest a rekonštrukciu budovy.  
           

Pri obstaraní všetkých položiek dlhodobého hmotného majetku ÚJ prijaté nenávratné 
príspevky (dotácie) časovo rozlišuje - rozpúšťa ich pomernú časť, vzťahujúcu sa k uplatneným  
odpisom do výnosov v alikvótnom podieli k prijatej dotácii, v súlade s postupmi účtovania. 
 

Klasifikácia dlhodobého majetku podľa intervalov ocenenia a spôsobu účtovania: 
 

Názov Druh Účet od € do € 

Krátkodobý majetok hmotný 501990 200,01 1 700,00 

nehmotný 518990 200,01 2 400,00 

Dlhodobý majetok hmotný 
analyt. účty 

podľa 
účtového 
rozvrhu 

od 1 700,01 
 

nehmotný 
od 2 400,01 

 
 

Ocenenie jednotlivého dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku sa 
zvýšilo o náklady na technické zhodnotenie, ak bolo v účtovnom období uvedené do užívania. 
Pri inventarizácii dlhodobého majetku bola posúdená reálnosť jeho ocenenia (zostatková cena), 
pričom rozdiely boli identifikované v položkách nedokončeného DHM v obstarávaní. V rámci 
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obstarávaného DHM je vytvorená opravná položka v celkovej výške 24 645 Eur k projektovej 
dokumentácii stavieb, vzhľadom na určitú predpokladanú mieru neistoty realizácie 
projektovaných stavieb (v súvahe = korekcia ocenenia na r.18).  
            V rámci DHM bola opravná položka vo výške 291 Eur tvorená k mobilnému prístrešku 
na sušenie reziva z dôvodu jeho znehodnotenia vetrom. (v súvahe = korekcia ocenenia na r. 
14). 

Odpisový plán pre dlhodobý majetok 
 
 Dlhodobý majetok (DM) sa účtovne odpisuje kontinuálne - časovou metódou na 
základe zatriedenia a odpisového plánu (viď príloha č. 1). Odpisy sa začínajú účtovať               
v mesiaci, v ktorom dôjde k zaradeniu DM do užívania. 

Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje plánovaná doba použiteľnosti podľa druhu 
DM, ktorá závisí od: 
- spôsobu a intenzity jeho využívania 
- očakávanej miery fyzického opotrebovania v závislosti od bežných podmienok jeho   

používania 
- predpokladanej intenzity technického a morálneho zastarania DM 
 
Na základe uvedených kritérií je DM zatriedený do účtovných odpisových skupín – pozri aj 
príloha č.1. 
 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Druh Metóda Spôsob 
Účtovná 

doba 
odpisovania 

Daňová 
odpisová 
sadzba 

Doba 
odpisovania 

 
Softvér 
 

Časová Rovnomerné 6 rokov DO=ÚO 6 rokov 

Oceniteľné práva - 
licencie 
k mapovým dielam 

Časová Rovnomerné 6 rokov DO=ÚO 6 rokov 

Lesný hospodársky 
plán - (LHP) -
mapový súbor 

Časová Rovnomerné 10 rokov DO=ÚO 10 rokov 

 
V roku 2020 spoločnosť vykazovala v rámci DNM v odpisovaní: 

 
- softvér - geografický informačný systém GISPLAN, elektronická správa registratúry  

eREGIS, systém spracovania dát z tachografov TACHOSCAN 
 
 

Dlhodobý hmotný majetok 

Druh Doba 
odpisovania Metóda Spôsob Účtovná doba 

odpisovania 
Daňová odpisová 

sadzba 
Dlhodobý 
hmotný 
majetok 

v mesiacoch Časová Rovnomerné podľa odpisového 
plánu 

viď. príloha č.1  

podľa odpisového 
plánu 

viď. príloha č.1  
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      Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku 
 

V roku 2020 neboli ÚJ poskytnuté dotácie na obstaranie dlhodobého majetku. 
   

g) Dlhodobý finančný majetok  
 

Spoločnosť nevykazuje vo svojom majetku dlhodobý finančný majetok. 
 
h) Zásoby obstarávané kúpou 

 
Súčasťou obstarávacej ceny kupovaných zásob (materiál, tovar) sú náklady obstarania         

a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné a pod.). Náklady súvisiace s obstaraním sa 
spoločne s nákladmi obstarania rozpočítali na technickú jednotku obstarávaných zásob. 
Nakupované zásoby sa oceňujú metódou váženého aritmetického priemeru z obstarávacích 
cien. 
V súlade s § 18, ods.5 a § 23, ods.1 platných postupov účtovania bola pri inventarizácii zásob 
posúdená reálnosť ich ocenenia vzhľadom na predpokladané budúce ekonomické úžitky. 
Potreba prechodného zníženia ocenenia zásob bola preukázaná u položky zásob pracovného 
ošatenia, čo je zohľadnené opravnou položkou vo výške 166,64 € (v súvahe = korekcia 
ocenenia na r. 35). 
 

i) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou 
 
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňnujú vlastnými nákladmi. 
V roku 2020 boli vlastnou činnosťou obstarávané zásoby  materiálu (sadenice a výrezy 

dreva pre vlastnú spotrebu),  nedokončených výrobkov (rastové štádia sadeníc) a výrobkov 
(fázové výrobky dreva). Ocenenie vlastnými nákladmi zahŕňa priame náklady (materiál, mzdy, 
odvody soc.poistenia, doprava) a nepriame náklady povahy výrobnej réžie, vzťahujúcej sa na 
obstarávanie príslušného druhu zásob. 
Zásoby dreva sa rozlišujú na fázové výrobky na fázových (logistických) lokalitách: odvozné 
miesto a expedičný sklad. Fázové výrobky sú oceňované plánovanými vlastnými nákladmi,   
tzv. „fázovou cenou". Táto sa na konci účtovného obdobia porovná so skutočnými 
vykalkulovanými nákladmi a na základe zisteného cenového rozdielu dôjde k preceneniu 
zásob. Skutočné vykalkulované jednotkové náklady sú zároveň použité ako plánové náklady 
pre bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie. 
 

j) Zásoby obstarané iným spôsobom 
 

V priebehu roka 2020 neboli zásoby obstarávané iným spôsobom. 
 

k) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľností určenej na predaj 
 

Spoločnosť nevykonáva činnosti charakteru zákazkovej výroby ani výstavby. 
 
l) Pohľadávky 
 
Pohľadávky sa v účtovníctve oceňovali menovitou hodnotou. Ak je hodnota pohľadávky 

zistená pri inventarizácii nižšia ako účtovná hodnota, zníženie sa zohľadní formou odpisu 
pohľadávky na ťarchu nákladov (pri trvalom znížení), resp. tvorbou opravnej položky (pri 
prechodnom znížení hodnoty) - viď vnútropodniková  smernica "Zásady tvorby a používania 
opravných položiek v roku 2020" v prílohe č.3. 
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m) Krátkodobý finančný majetok 

 
Položky krátkodobého finančného majetku – peniaze na bankových účtoch a v pokladnici 

a ceniny  sa v účtovníctve oceňovali menovitou hodnotou. 
 

n) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy 
 

Náklady a príjmy budúcich období sú oceňované menovitou hodnotou. 
Vykazujú sa v  hodnote, ktorá je v súlade so zásadou časovej a vecnej súvislosti účtovania. 

 
o) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, úverov a pôžičiek 

 
Vykazované položky záväzkov, rezerv a úverov sú oceňované menovitou hodnotou. 
V zmysle Zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa § 19 

platných postupov účtovania pre podnikateľov a § 20 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov, spoločnosť tvorí a používa zákonné a ostatné rezervy. 

Zásady tvorby a čerpania rezerv sú obsahom vnútornej smernice v prílohe č. 2a. 
Podkladom na tvorbu zákonnej rezervy na lesnú pestovnú činnosť je projekt - plán 

pestovnej činnosti na obdobie zabezpečenia mladého lesného porastu – viď vnútornú smernicu 
v prílohe č. 2b a podkladovú kalkuláciu tvorby rezervy - v prílohe č. 7. Zásady tvorby 
a použitia rezervy na rekultiváciu pozemkov dotknutých lesohospodárskou (ťažbovou) 
činnosťou sú obsahom prílohy č. 2c. 

V súlade so Zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
a v súlade s §19, ods.1a 2 platných postupov účtovania pre podnikateľov - bol vykonaný 
prepočet dlhodobých rezerv na súčasnú hodnotu pri použití diskontného faktora odvíjajúceho 
sa od výšky platnej základnej úrokovej sadzby ECB k 31.12. príslušného účtovného obdobia 
(k 31.12.2020 = 0,00%). 

 
 
p) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy 

 
Výdavky a výnosy budúcich období sú oceňované menovitou hodnotou. 
Vykazujú sa v  hodnote, ktorá je v súlade so zásadou časovej a vecnej súvislosti účtovania. 

 
q) Deriváty 

 
Spoločnosť v súvahe nevykazuje žiadne deriváty. 

 
r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 

 
Spoločnosť nevykazuje žiaden majetok ani záväzky zabezpečené derivátmi. 
 
s) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci  
 

Prehľad o majetku v operatívnom prenájme v ocenení obstarávacími cenami od 
prenajímateľa (Mesto Košice) - pozemky, budovy, lesné cesty udávajú prílohy č. 5 a č. 6 a-
e.  

Všetky lízingové vzťahy boli riadne ukončené a  ÚJ neeviduje k 31.12.2020 žiadny  
majetok v prebiehajúcom lízingu. 
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t) Majetok obstaraný v privatizácii 

 
Spoločnosť nevykazuje žiadny majetok obstaraný v privatizácii. 
 
u) Daň z príjmov splatná a odložená 
 

Dane z príjmov sú ocenené menovitou hodnotou. 
 Daň z príjmov splatná je ocenená - stanovená na základe transformácie účtovného 
výsledku hospodárenia na základ dane (viď príloha č. 10 ). 

Daň z príjmov odložená je ocenená na základe výpočtu - stanovenia dočasných 
rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou. 

Výsledkom výpočtu k 31.12.2020 je odložená daňová pohľadávka vo výške 114 921 €. 
Pozri aj komentár ďalej na str. 20, ods. q) Poznámok. 
 

5) Opravy významných chýb minulých účtovných období 
 

Účtovná jednotka nevykonala počas účtovného obdobia roku 2020 žiadne opravy 
významných chýb minulých účtovných období.  
 
 
III. Informácie vysvetľujúce a doplňujúce položky súvahy 
 
1) Údaje vykázané na strane aktív 
 
a) Informácie o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku  
 
 Podrobný prehľad o stave a pohybe dlhodobého majetku, oprávok, opravných položiek, 
zostatkových hodnotách dlhodobého majetku za bežné účtovné obdobie roku 2020 ako aj za 
bezprostredne predchádzajúce obdobie roku 2019 podávajú nasledujúce tabuľky č. 1-4. 
 V rámci opravných položiek k nedokončenému dlhodobému majetku je na základe 
výsledkov inventarizácie vytvorená opravná položka vo výške 22 645 Eur k projektovej 
dokumentácii stavieb, vzhľadom na určitú predpokladanú mieru neistoty realizácie 
projektovaných stavieb (v súvahe = korekcia ocenenia na r. 18).  

V rámci DHM bola opravná položka vytvorená k mobilnému prístrešku na sušenie 
reziva z dôvodu jeho znehodnotenia vetrom upravená na výšku 291 Eur, čo zodpovedá 
zostatkovej cene DHM (v súvahe = korekcia ocenenia na r. 14).  
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Tabuľka č.1 
        Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku v € 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie - 1.1.-31.12.2020 

Aktivované 
náklady na 

vývoj 
Softvér Oceniteľné 

práva Goodwill 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Spolu 

a b c d e f g h i 
Prvotné ocenenie         
Stav na začiatku účtovného 
obdobia  77 096 17 680  26 497 1 560  122 833 

Prírastky  1 100      1 100 
Úbytky      1 560  1 560 
Presuny         
Stav na konci účtovného obdobia  78 196 17 680  26 497 0  122 373 
Oprávky         
Stav na začiatku účtovného 
obdobia  73 076 17 680  25 376   116 132 

Prírastky  892   739   1 631 
Úbytky         
Stav na konci účtovného obdobia  73 968 17 680  26 115   117 763 
Opravné položky         
Stav na začiatku účtovného 
obdobia         

Prírastky         
Úbytky         
Stav na konci účtovného obdobia         
Zostatková hodnota         
Stav na začiatku účtovného 
obdobia  4 020   1 121 1 560  6 701 

Stav na konci účtovného obdobia  4 228   382 0  4 610 
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Tabuľka č.2 
                 

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku v € 

Dlhodobý nehmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - 1.1.-31.12.2019 

Aktivované 
náklady na 

vývoj 
Softvér Oceniteľné 

práva Goodwill 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Spolu 

a b c d e f g h i 
Prvotné ocenenie         
Stav na začiatku účtovného 
obdobia  77 096 17 680  26 497 1 560  122 833 

Prírastky         
Úbytky         
Presuny         
Stav na konci účtovného obdobia  77 096 17 680  26 497 1 560  122 833 
Oprávky         
Stav na začiatku účtovného 
obdobia  71 475 17 680  23 002   112 157 

Prírastky  1 601   2 374   3 975 
Úbytky         
Stav na konci účtovného obdobia  73 076 17 680  25 376   116 132  
Opravné položky         
Stav na začiatku účtovného 
obdobia         

Prírastky         
Úbytky         
Stav na konci účtovného obdobia         
Zostatková hodnota         
Stav na začiatku účtovného 
obdobia  5 621   3 495 1 560  10 676 

Stav na konci účtovného obdobia  4 020   1 121 1 560  6 701 
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Tabuľka č.1 

   

 
 

     Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku € 

Dlhodobý hmotný majetok 

Bežné účtovné obdobie-1.1.-31.12.2020 

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Pestovateľské 
celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo a ťažné 

zvieratá 

Ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky 

na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

a b c d e f g h i J 
Prvotné ocenenie                   

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 81 126 4 808 835 2 087 510    74 180  7 051 651 

Prírastky  43 521 267 941     310 468  621 930 
Úbytky   117 886    313 109  430 995 
Presuny          
Stav na konci účtovného obdobia 81 126 4 852 356 2 237 565    71 539  7 242 586 
Oprávky          
Stav na začiatku účtovného 
obdobia  1 967 668 1 341 616      3 309 284 

Prírastky  226 765 282 487      509 252 
Úbytky   117 886      117 886 
Stav na konci účtovného obdobia  2 194 433 1 506 217      3 700 650 
Opravné položky          
Stav na začiatku účtovného 
obdobia   1 138    17 792  18 930 

Prírastky       7 377  7 377 
Úbytky   847    524  1 371 
Stav na konci účtovného obdobia   291    24 645  24 936 
Zostatková hodnota          
Stav na začiatku účtovného 
obdobia 81 126 2 841 167 744 756    56 388  3 723 437 

Stav na konci účtovného obdobia 81 126 2 657 923 731 057    46 894  3 517 000 
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Tabuľka č.2  

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku € 

Dlhodobý hmotný majetok 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie-1.1.-31.12.2019 

Pozemky Stavby 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Pestovateľské 
celky 

trvalých 
porastov 

Základné 
stádo a ťažné 

zvieratá 

Ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstarávaný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Poskytnuté 
preddavky 

na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

a b c d e f g h i J 
Prvotné ocenenie                   

Stav na začiatku účtovného 
obdobia 81 126 4 642 683 2 164 516    90 196  6 978 521 

Prírastky  169 225 105 049     258 258  532 532 
Úbytky  3 073 182 055    274 274  459 402 
Presuny          
Stav na konci účtovného obdobia 81 126 4 808 835 2 087 510    74 180  7 051 651 
Oprávky          
Stav na začiatku účtovného 
obdobia  1 752 582 1 222 525      2 975 107 

Prírastky  218 159 301 146      519 305 
Úbytky  3 073 182 055      185 128 
Stav na konci účtovného obdobia  1 967 668 1 341 616      3 309 284 
Opravné položky          
Stav na začiatku účtovného 
obdobia       15 008  15 008 

Prírastky   1 138    2 784  3 922 
Úbytky          
Stav na konci účtovného obdobia   1 138    17 792  18 930 
Zostatková hodnota          
Stav na začiatku účtovného 
obdobia 81 126 2 890 101 941 991    75 188  3 988 406 

Stav na konci účtovného obdobia 81 126 2 841 167 744 756    56 388  3 723 437 
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b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  
 
Druh poistenia Predmet poistenia 
Živelné Stavby vlastné, prenajaté a súčasti budov, 

obstarávaný dlhodobý majetok, lesné cesty 
Živel, odcudzenie, technické riziká Súbor hnuteľného a prevádzkového majetku 
Živel, odcudzenie Lesoparkové zariadenia – projekt FOR SOC 
Havária Dopravné prostriedky vlastné 
Živel, odcudzenie Peniaze v pokladnici 
Živel, odcudzenie Zásoby materiálu 
  

Úplný prehľad o majetkovom a ostatnom poistení udávajú tabuľky v prílohách č.4 
a,b,c,d. 
Tabuľka č. 4d dokumentuje prijateľnú primeranosť poistenia majetku, t.j. mieru krytia účtovnej 
hodnoty majetku poistnou hodnotou. Zásoby vlastnej výroby – výrezy dreva na odvozných 
miestach a sadenice v teréne nie sú predmetom poistenia, keďže z hľadiska ich umiestnenia 
v terénnych podmienkach  nemožno zabezpečiť stupeň ich ochrany vyžadovaný pre účely 
poistenia.  
 
c) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, resp. 

účtovná jednotka má obmedzené právo s ním nakladať 
 

Účtovná jednotka  n e m á dlhodobý nehmotný majetok , na ktorom je zriadené záložné 
právo, a  n e m á obmedzené právo s ním nakladať. 

Účtovná jednotka  n e m á dlhodobý hmotný majetok , na ktorom je zriadené záložné 
právo a  n e m á obmedzené právo s ním nakladať. 
 
d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou  

o zabezpečovacom prevode práva a ÚJ ho užíva na základe zmluvy o výpožičke 
 

Spoločnosť neeviduje v súvahe takto zabezpečený dlhodobý majetok. 
 

e) Dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom vlastnícke právo nebolo zapísané vkladom 
do katastra a ÚJ ho užíva  

 
Spoločnosť eviduje v súvahe dlhodobý nehnuteľný majetok charakteru inžinierskych 

a drobných stavieb-stavebných objektov, rekonštrukcií lesnej cestnej siete, ktoré nepodliehajú 
zápisu vlastníckeho práva vkladom do katastra (§6, ods.2 zákona č.162/1995 Zb. o katastri 
nehnuteľností v znení n.p.). 

 
f) Goodwill 
 

Spoločnosť neeviduje v súvahe dlhodobý majetok povahy goodwillu. 
 

g) Opravná položka k nadobudnutému majetku 
 

Spoločnosť neeviduje v súvahe takúto opravnú položku. 
 

h) Výskumná a vývojová činnosť 
 

Spoločnosť nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť. 
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i) Informácie o dlhodobom finančnom majetku  
 

Spoločnosť neeviduje v súvahe dlhodobý finančný majetok. 
 

j) Opravné položky k zásobám 
 
 
  Bežné účtovné obdobie (rok 2020) 

Zásoby 
Stav opravnej 

položky               
k 31.12.2019 

Tvorba 
opravnej 
položky 

Zúčtovanie 
opravnej 
položky               

z dôvodu 
zániku 

opodstatnenosti 

Zúčtovanie 
opravnej 
položky                 

z dôvodu 
vyradenia 
majetku               

z účtovníctva 

Stav opravnej 
položky                  

k 31.12.2020 

a b c d e f 
Materiál 167    167 

Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej 
výroby 

0     

Výrobky 0     
Zvieratá 0     
Tovar 0     
Nehnuteľnosť na 
predaj 

0     

Poskytnuté 
preddavky na zásoby 

0     

Zásoby spolu 167    167 
 
Spoločnosť eviduje v súvahe k 31.12.2020 opravnú položku k zásobám vo výške 167 €   

(v súvahe na r. 34), ktorá zohľadňuje prechodné zníženie ocenenia pracovného ošatenia na 
sklade.  

 
k) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, resp. účtovná jednotka má obmedzené 

právo s nimi nakladať  
 

Spoločnosť neeviduje v súvahe zásoby, na ktorých je zriadené záložné právo a ani               
n e m á  obmedzené právo s nimi nakladať. 

 
l) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj 
 

Spoločnosť nevykonáva činnosti charakteru zákazkovej výroby ani výstavby. 
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m) Tvorba, zúčtovanie, vývoj opravnej položky k pohľadávkam 
 
  Bežné účtovné obdobie (rok 2020) 

Pohľadávky 
Stav opravnej 

položky                  
k 31.12.2019 

Tvorba 
opravnej 
položky 

Zúčtovanie 
opravnej 
položky               

z dôvodu 
zániku 

opodstatnenosti 

Zúčtovanie 
opravnej položky                 

z dôvodu 
vyradenia majetku               

z účtovníctva 
(odpis 

pohľadávky) 

Stav opravnej 
položky                  

k 31.12.2020 

a f c d e f 
Pohľadávky z 
obchodného styku 

43 735 4 182 290 23 390 24 237 

Pohľadávky voči 
dcérskej a materskej 
ÚJ 

     

Ostatné pohľadávky v 
rámci 
konsolidovaného celku 

     

Pohľadávky voči 
spoločníkom, členom 
a združeniu 

     

Iné pohľadávky 35 517 1 292 0 0 36 809 
Pohľadávky spolu 79 252 5 474 290 23 390 61 046 

 
n) Veková štruktúra pohľadávok 
 
Pohľadávky k 31.12.2020 V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 

a b c d 
Dlhodobé pohľadávky(bez odlož. dane)       
Pohľadávky z obchodného styku 350  350 
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej jednotke 

   

Ostatné pohľadávky v rámci 
konsolidovaného celku 

   

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 
združeniu 

   

Iné pohľadávky    
Dlhodobé pohľadávky spolu (bez 
odloženej dane) 

350  350 

 V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 
Krátkodobé pohľadávky       
Pohľadávky z obchodného styku 374 382 39 894 414 276 
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej 
jednotke a materskej účtovnej jednotke 

   

Ostatné pohľadávky z obchodného styku 
v rámci konsolidovaného celku 

646  646 

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 
združeniu 

   

Sociálne poistenie    
Daňové pohľadávky a dotácie 66 569  66 569 
Iné pohľadávky 6 015 36 809 42 824 
Krátkodobé pohľadávky spolu 447 612 76 703 524 315 
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Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti 31.12.2020 31.12.2019 

a b c 
Pohľadávky po lehote splatnosti 76 703 86 338 
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 447 612 449 416 
Krátkodobé pohľadávky spolu 524 315 535 754 
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti  jeden rok až päť rokov 350 350 
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov  

 Dlhodobé pohľadávky spolu (bez odloženej dane) 350 350 
 

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2020 v rámci dlhodobých pohľadávok zábezpeku za 
palubné jednotky vo vozidlách po registrácii do mýtneho systému poskytnutú jeho 
prevádzkovateľovi vo výške 350 €.  

 
 Spoločnosť vykazuje k 31.12.2020 stav krátkodobých pohľadávok brutto vo výške         
524 315 €,  z ktorých dominantné sú pohľadávky z obchodného styku vo výške 414 276 €. 
Z opravných položiek spoločnosť vykazuje v súvahe opravné položky ku krátkodobým 
pohľadávkam v celkovej výške 61 046 €, ktorých tvorba a zúčtovanie sa riadi vnútornou 
smernicou (viď príloha č. 3). 
 
 Po posúdení miery rizikovosti jednotlivých rizikových pohľadávok po lehote splatnosti 
bola táto ekonomicky premietnutá do vytvorenia opravných položiek k pohľadávkam. 

 

 
RIZIKOVÉ POHĽADÁVKY (v EUR) 

 
v konkurznom a  v exekučnom v súdnom Celkom 

 
reštrukturalizačnom       

     Rok konaní konaní konaní   
2020 13 136 29 445 15 172 57 753 
2019 13 686 49 509 16 057 79 252 
2018 13 319 80 704 6 076 100 099 

 
Stav vytvorených opravných položiek k pohľadávkam k 31.12.2020 (61 046 €) 

predstavuje z titulu rizikovosti 79,59%-né krytie pohľadávok po lehote splatnosti (76 703 €) a 
úplné prekrytie rizikových pohľadávok uplatnených v režime konkurzného, exekučného 
a súdneho konania v celkovej výške 57 753 €. Pokles  rizikových pohľadávok súvisí s odpisom 
pohľadávok na základe rozhodnutia súdov o zastavení exekúcií z dôvodu nevymožiteľnosti 
pohľadávok pre nemajetnosť dlžníkov. 

 
o) Pohľadávky, zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia 

 
Spoločnosť neeviduje v súvahe zabezpečené pohľadávky. 

 
p) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtovná 

jednotka obmedzené právo s nimi nakladať  
 

Spoločnosť neeviduje v súvahe pohľadávky zaťažené záložným právom resp. 
s obmedzeným právom nakladania. 
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q) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke 
 

Názov položky  31. 12. 2020  31. 12. 2019 
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
majetku a daňovou základňou, z toho:                                                     

-193 289 -187 138 

– odpočítateľné -193 289 -187 138 
– zdaniteľné 0 0 
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
záväzkov a daňovou základňou, z toho:                                                     

-353 954 -331 526 

– odpočítateľné -353 954 -331 526 
– zdaniteľné 0 0 
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti 0 0 
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty 0 0 
Sadzba dane z príjmov (v %) 21 21 
Odložená daňová pohľadávka 114 921 108 919 
Uplatnená daňová pohľadávka -6 001 -31 321 
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov -6 001 -31 321 
Zaúčtovaná do vlastného imania 0 0 
Odložený daňový záväzok 0 0 
Zmena odloženého daňového záväzku 0 0 
Zaúčtovaná ako náklad 0 0 
Zaúčtovaná do vlastného imania 0 0 

 
Spoločnosť vykazuje k 31.12.2020 v súvahe odloženú daňovú pohľadávku vo výške                 

114 921 €, ktorá je výsledkom výpočtu - stanovenia dočasných rozdielov medzi účtovnou 
hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou.  
Odložená daňová pohľadávka vo výške 114 921 € je výsledkom vzájomného vplyvu: 
- odpočítateľných dočasných rozdielov vzniknutých bilanciou účtovnej a daňovej základne 

dlhodobého hmotného majetku, rezerv a opravných položiek k pohľadávkam, ktoré boli 
kompenzované 

- zdaniteľným dočasným rozdielom z dôvodu bilancie účtovnej a daňovej základne 
pohľadávok- dosiaľ neinkasovaných výnosových úrokov z omeškania 

 
r) Informácie o krátkodobom finančnom majetku  

 
Názov položky 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

      
Pokladnica, ceniny 1 598 1 435 
Bežné bankové účty 1 515 490 1 361 179 
Vkladové účty termínované   
Peniaze na ceste   
Spolu 1 517 088 1 362 614 
 
Spoločnosť nevykazuje v súvahe iné zložky-druhy krátkodobého finančného majetku. 
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s) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku 
 

Spoločnosť nevykazuje v súvahe opravné položky ku krátkodobému finančnému 
majetku. 

 
t)  Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo alebo pri ktorom 

má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať  
 

Spoločnosť neeviduje v súvahe zaťažený krátkodobý finančný majetok. 
 

u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky 
reálnou hodnotou 

 
Spoločnosť nevykazuje v súvahe zložky-druhy krátkodobého finančného majetku 

oceniteľné reálnou hodnotou. 
 

v) Vlastné akcie ÚJ 
 
Spoločnosť nevykazuje v súvahe vlastné akcie. 
 

w) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív 
 

Opis položky časového rozlíšenia 31. 12. 2020 31. 12. 2019 
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: 32 16 
Predplatné 7 8 
Prenájom  25 8 
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 5 140 4 437 
Poistenie majetku a zodpovednosti za škody 1 865 1 726 
Predplatné, inzertné, internetové služby 3 275 2 451 
Licencia na antivirusový softvér 0 260 
Príjmy budúcich období dlhodobé   
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:   
Ukončenie poistenia   
Oprava zemného stroja-dobropis   
Kooperácia v ťažbe-dobropis   
Spolu 5 172 4 453 

 
 
x) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
 

Spoločnosť nevykazuje v súvahe majetok prenajatý formou finančného prenájmu. 
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2) Údaje vykázané na strane pasív 
 
a) Vlastné imanie 
 

1. Opis základného imania  
 

Základné imanie spoločnosti v hodnote 1 128 593 € (34 000 000 Sk) je tvorené kombináciou 
peňažného a nepeňažného vkladu v nasledovnej štruktúre :  
    - peňažný vklad vo výške 6 639 € (200000 Sk), ktorý je splatený 

- nepeňažný vklad v hodnote 1 121 954 € (33 800 000,- Sk), ktorým je 
nehnuteľný majetok: 

 -  budova na Južnej triede 11 v Košiciach  
- pozemky na parcele č. 1108/38 s výmerou 689 m2 - zastavané plochy a 
nádvoria na parcele č.1108/39 s výmerou 230 m2 - ostatné plochy kú. Skladná 

   
 Základné imanie je rozvrhnuté na 34 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 
33 193,91 €. Druh akcie: kmeňové, forma: akcie na meno, podoba: zaknihované, verejne 
neobchodovateľné. Jediným akcionárom je Mesto Košice. Základné imanie spoločnosti bolo 
splatené. 
(Viď aktuálny Výpis z Obchodného registra v záverečnej prílohe Poznámok a Výpis - zoznam 
majiteľov CP v prílohe č.12 ). 
 

2. Akcie upísané a iné zmeny vlastného imania počas účtovného obdobia   
 
Počas účtovného obdobia neboli upísané žiadne akcie a nedošlo k iným titulom zmien 
vlastného imania. 
 

3. Rozdelenie účtovného zisku po zdanení v predchádzajúcom účtovnom období 
 

Názov položky 2019 
Účtovný zisk 430 781 
Rozdelenie účtovného zisku 2020 
Prídel do zákonného rezervného fondu 0 
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 180 000 
Prídel do sociálneho fondu 20 781 
Prídel na zvýšenie základného imania 0 
Úhrada straty minulých období 0 
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 0 
Rozdelenie podielu na zisku akcionárom- dividendy 190 000 
Iné (podiely na zisku pre zamestnancov) 40 000 
Spolu 430 781 
 
 
Spoločnosť vyplatila zo zisku za r. 2019 rozdeľovaného v r. 2020 jedinému akcionárovi 
– mestu Košice dividendy vo výške 190 000,- €.  
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4. Zisk alebo strata, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty 
vlastného imania 
 
Spoločnosť neúčtovala zisk alebo stratu priamo na účty vlastného imania. 
 

5. Zisk na akciu a jeho podiel na základnom imaní 
 
 

Názov položky 2020 2019 
Zisk po zdanení 270 716 430 781 
Počet akcií 34 34 
Zisk na akciu 7 962 12 670 
Základné imanie 1 128 593 1 128 593 
Podiel zisku na základnom imaní 0,24 0,382 
 
 

6. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku za rok 2020 po zdanení  
 
 

Názov položky 2020 
Návrh rozdelenia zisku za rok 2020 po zdanení 270 716 
Rozdelenie podielu na zisku akcionárom - dividendy 200 000 
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov 50 000 
Prídel do sociálneho fondu 20 716 
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b) Informácie o rezervách 
 
Tabuľka č.1 

Názov položky Bežné účtovné obdobie (rok 2020) 
Stav k       Stav k Z toho 

1. 1. 2020 Tvorba Použitie Zrušenie 31. 12. 2020 dlhodobé krátkodobé 
a b c d e f g h 

Zákonné rezervy 354 113 148 488 101 203 17 463 383 935 274 560 109 375 
Náhrada mzdy za 
dovolenku vrátane 
odvodov 

32 419 28 478 32 419  28 478  28 478 

Rezerva na lesnú 
pestovnú činnosť 321 694 120 010 *68 784 17 463 355 457 274 560 80 897 

Ostatné rezervy 331 526 175 723 153 296  353 953 163 510 190 443 
Odchodné do 
dôchodku 175 830 -5 515   170 315 163 510 6 805 

Pohyblivé mzdové 
náležitosti- 
odmeny a poistné 
zamestnancov 

43 399 53 795 43 399  53 795  53 795 

Rekultivácia 
lesných pozemkov 
po ťažbe 

99 956 113 340 99 956  113 340  113 340 

Rezerva na 
účtovnú závierku a 
zostavenie DPPO 

9 800 9 800 9 800  9 800  9 800 

Nevyfakturované 
dodávky a služby 2 541 4 303 141  6 703  6 703 

Rezervy celkom: 685 639 324 211 254 499 17 463 737 888 438 070 299 818 
 

* v čiastke zohľadnené aj – 13  € - diskont dlh. rezervy na ČSH (čistú súčasnú hodnotu) 
 
Výška tvorby rezervy na lesnú pestovnú činnosť sa určuje v projekte pestovnej činnosti 

na obdobie do zabezpečenia mladého lesného porastu - spravidla na 7-8 rokov. Zásady tvorby   
a čerpania tejto rezervy sú obsahom vnútornej smernice v prílohe č. 2 b. Kalkulácia nákladov 
vychádzajúca z  projektu pestovnej činnosti na roky 2021-2028 ako podklad tvorby zákonnej 
rezervy v roku 2020 je v prílohe č. 7. Výška tvorby rezervy je porovnateľná s minulým 
obdobím a zohľadňuje potrebu zabezpečiť obnovované porastové plochy vzhľadom na 
zhoršujúce sa klimatické podmienky, ako aj potrebou zintenzívniť prechod na prírode blízke 
obhospodarovanie porastov, v záujme zvyšovania biodiverzity porastov.  
 Z hľadiska plánovanej doby použitia rezervy je časť rezerv plánovaná na čerpanie 
v roku 2021 súčasťou krátkodobých rezerv na r. 137 Súvahy. 
 
 V prípade rezervy na odchodné ide o rezervu na krytie budúcich záväzkov v súlade      
so zákonníkom práce a platnou kolektívnou zmluvou. Základom pre jej aktualizovaný výpočet 
ku koncu účtovného obdobia je skupina zamestnancov nad 50 rokov veku a ich priemerná 
predpokladaná doba odchodu do dôchodku a vzniku nároku na odchodné. 
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Tvorba rezervy na rekultiváciu lesných pozemkov po ťažbe (poťažbovú úpravu)  
vyplýva z rešpektovania legislatívnych povinností ako aj potreby eliminácie následkov 
objektívnych klimatických vplyvov realizáciou sanačných opatrení v rámci rekultivácie lesných 
pozemkov dotknutých lesohospodárskou činnosťou, najmä v rámci ťažby a sústreďovania 
drevnej hmoty. Mierne zvýšená úroveň jej tvorby v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 
súvisí so zvýšenou potrebou odstraňovania následkov spôsobených vplyvom negatívnych 
klimatických podmienok v záujme zabezpečenia sprístupnenia ťažbových plôch a ich 
poťažbovú úpravu. 

 
Ostatné krátkodobé rezervy kryjú očakávané záväzky prevádzkového charakteru, 

najmä: 
- na prijaté, ale nevyfakturované dodávky a služby (energie, nájom a pod.), 
- na ročné odmeny zamestnancov a členov štatutárnych a kontrolných orgánov, 
- na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy. 
 

Viď podrobnejšie aj zásady tvorby a čerpania rezerv v prílohe č. 2. 
 
Tabuľka č.2 

Názov položky Predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2019) 
Stav k       Stav k Z toho 

1.1.2019 Tvorba Použitie Zrušenie 31. 12. 2019 dlhodobé krátkodobé 
a b c d e f g h 

Zákonné rezervy 301 624 152 515 97 381 2 645 354 113 235 434 118 679 
Náhrada mzdy za 
dovolenku vrátane 
odvodov 

28 933 32 419 28 933  32 419  32 419 

Rezerva na lesnú 
pestovnú činnosť 272 691 120 096 *68 448 2 645 321 694 235 434 86 260 

Ostatné rezervy 267 705 153 292 86 679 2 792 331 526 168 518 163 008 
Odchodné do 
dôchodku 178 234 -2 404   175 830 168 518 7 312 

Pohyblivé mzdové 
náležitosti- 
odmeny a poistné 
zamestnancov 

1 457 43 399 1 457  43 399  43 399 

Rekultivácia 
lesných pozemkov 
po ťažbe 

72 386 99 956 72 386  99 956  99 956 

Rezerva na 
účtovnú závierku a 
zostavenie DPPO 

9 800 9 800 9 800  9 800  9 800 

Nevyfakturované 
dodávky a služby 5 828 2 541 3 036 2 792 2 541  2 541 

Rezervy celkom: 569 329 305 807 184 060 5 437 685 639 403 952 281 687 
 
* v čiastke zohľadnené aj – 61- diskont dlh. rezervy na ČSH (čistú súčasnú hodnotu) 
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c) Štruktúra záväzkov 
 

Názov položky 31. 12. 2020 31. 12. 2019 
Dlhodobé záväzky spolu 26 105 19 536 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov   
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť 
rokov 

26 105 19 536 

Krátkodobé záväzky spolu 431 393 415 269 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 
vrátane 

430 638 415 269 

Záväzky po lehote splatnosti 755 0 
 
Spoločnosť má k 31.12.2020 splnené všetky splatné záväzky voči zakladateľovi -

jedinému akcionárovi, zamestnancom, správcom daní, inštitúciám sociálneho, zdravotného        
a nemocenského poistenia a splátky poistného. Záväzky z obchodného styku po lehote 
splatnosti eviduje spoločnosť vo výške 755 €, a tieto boli vysporiadané v 01/2021. 

 
d) Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia 

 
Spoločnosť nemá takto zabezpečené záväzky. 

 
e) Odložený daňový záväzok 

 
Spoločnosť nevykazuje odložený daňový záväzok. Výsledkom výpočtu odloženej dane 

k 31.12.2020 je odložená daňová pohľadávka vo výške 114 921 €,  ktorá je opísaná na str.19, 
odsek q. 
 
f) Záväzky zo sociálneho fondu 
 

Názov položky  31. 12. 2020  31. 12. 2019 
Začiatočný stav sociálneho fondu 19 536 15 515 
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu 
nákladov ( 1,5% z hrubých miezd) 10 809 11 541 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku 20 781 16 928 
Tvorba sociálneho fondu spolu 51 126 43 984 
Čerpanie sociálneho fondu 25 021 24 448 
Konečný zostatok sociálneho fondu 26 105 19 536 
 
 

g) Vydané dlhopisy 
 
Spoločnosť nevykazuje vydané dlhopisy. 
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h) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 
 

Názov položky Mena Úrok p.a.        
v % 

Dátum 
splatnosti 

Suma 
istiny     v 
príslušnej 

mene                 
k 

31.12.2020 

Suma 
istiny      v 
príslušnej 

mene                
k 

31.12.2019 

a b c d e f 
Dlhodobé bankové úvery        0 0  
Bežné bankové úvery       0 0 
          
Bankové úvery celkom       0 0 

 
Spoločnosť nevykazuje k 31.12.2020 žiadne zostatky bankových úverov. 
 
Účelom v minulosti splatených úverov bolo spolufinancovanie investičnej činnosti 

podniku – predfinancovanie europrojektov s nenávratnou finančnou pomocou z Programu 
rozvoja vidieka z dôvodu časového posunu reálnej disponibilnosti nenávratných zdrojov. 
Predmetom projektov boli rekonštrukcie lesných ciest (prehľad projektov spolufinancovaných z 
eurofondov je v prílohe č. 11).  
 Pôžičky ani iné návratné finančné výpomoci spoločnosť v súvahe nevykazuje. 
 
i) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív 

Názov položky 31. 12. 2020 31. 12. 2019 
Výdavky budúcich období dlhodobé 0 0 
Výdavky budúcich období krátkodobé 0 0 
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 379 159 439 572 
Rozpúšťanie dotácií na obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku 379 147 439 565 

Nájomné 12 7 
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 60 421 60 420 
Rozpúšťanie dotácií na obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku 60 419 60 419 

Nájomné 2 1 
Spolu 439 580 499 992 
 
j) Významné položky derivátov, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 
 

 Spoločnosť nevykazuje v súvahe žiadne deriváty a nemá majetok ani záväzky 
zabezpečené derivátmi. 
  
k) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu 
 
 Spoločnosť nevykazuje v súvahe žiaden majetok prenajatý formou finančného 
prenájmu-(lízingu). 
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IV. Informácie vysvetľujúce a doplňujúce položky výkazu ziskov a strát 
 

1) Informácie o výnosoch 
 

a) Tržby za vlastné výkony a tovar  
Oblasť 
odbytu 

Sortimenty dreva Ostatné výrobky       
a tovar 

Služby Spolu 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
a b c d e f g     

Slovenská 
republika 

3 369 303  3 675 426  25 878 28 156 440 889 399 741 3 836 070 4 103 323 

Export-
EÚ+zahr. 

971 718 1 444 678   7 575 15 553 979 293 1 460 231 

Spolu 4 341 021 5 120 104 25 878 24 337 448 464 415 294 4 815 363 5 563 554 
 

Mimoriadna situácia súvisiaca so šírením COVID-19 sa prejavila aj v destabilizácii trhu 
s drevom. Výrazne poklesol dopyt odberateľov po drevnej hmote. Celkové tržby za drevo sú 
medziročne o 15,2% nižšie, čo je dôsledok medziročne zníženého objemu dodávok zhruba       
o 10% a nižšou priemernou cenou dreva o 6%, a to vplyvom globálneho zníženia cien na trhu 
dreva všetkých sortimentov spôsobeného poklesom dopytu. 
 
b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 

Názov položky 
2020 2019 

Zmena stavu 
vnútroorganizačných 

zásob 
  Konečný 

zostatok 
Konečný 
zostatok 

Začiatočný 
stav 

2020 2019 

a b c d e f 

Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby 84 907 70 954 66 017 13 953 4 937 

Výrobky 239 429 186 430 107 741 52 999 78 689 
Zvieratá 4 015 4 015 3 565 0           450 

Spolu 328 351 261 399 177 323 66 952 84 076 
Sociálny fond       0 
Reprezentačné       2 497 4 419 
Dary       2 492 4 313 
Manká, škody     0 
Iné (obstaranie služobného psa / úč.325)    0 -800 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 
vo výkaze ziskov a strát 

      71 941 92 008 

  
Rozdiel zmeny stavu vo výške 4 989 € (71 941 – 66 952) oproti konečnému zostatku 

účtovnej skupiny 61 je spôsobený účtovaním úbytku výrobkov pre účely reprezentácie a 
darovania priamo na účty 513, 543 a 325. 

Súčasťou nedokončenej výroby je aj pestovaný sadbový materiál - sadenice drevín 
podľa veku. Za výrobok sa považujú sadenice v štádiu, keď dosiahnu schopnosť výsadby -       
v závislosti od dreviny a požiadaviek stanovišťa.  
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Zásoby dreva na oboch fázových lokalitách - OM (odvozné miesto) a ES (expedičný 
sklad) sa považujú za hotové výrobky. 
  Zásoby nedokončenej výroby a výrobkov sú ocenené fázovými cenami na báze 
vlastných nákladov. V priebehu účtovného obdobia sú pohyby zásob ocenené plánovými 
cenami na báze skutočných nákladov minulého obdobia. Tieto sú ku koncu účtovného obdobia 
porovnané so skutočnými nákladmi za účelom zreálnenia ocenenia a zaúčtovania príslušných 
cenových rozdielov.    
 
c) Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy 
 

Názov položky 2020 2019 
Aktivácia nákladov, z toho: 34 402 39 658 
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou 0 13 501 
Spotreba vlastných výrobkov a služieb- sadenice, drevo, doprava 34 402 26 157 
Výnosy z hospodárskej činnosti, z toho: 134 860 

 
283 289 

 
Tržby z predaja dlhodobého majetku 12 948 69 722 
Tržby z predaja materiálu 785 232 
Zmluvné pokuty a penále a úroky z omeškania 2 164 2 163 
Výnosy z postúpených pohľadávok 0 0 
Dotácie na hospodársku činnosť 13 357 118 280 
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku 60 419 60 419 
Príspevok Prvá pomoc 3B - COVID 19 29 640 0 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (náhrady – poistné plnenia, 
ostatné, náhrady exekuč. trov a poplatkov, náhrada nákladov 
súvisiacich s COVID 19) 

15 547 32 473 

Výnosy z HČ, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt 0 0 
Finančné výnosy, z toho: 0 0 
Kurzové zisky 0 0 
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 0 0 
Výnosové úroky z bežných a termínovaných účtov 0 0 

 
V rámci prijatých dotácií na hospodársku činnosť ide o : 

- platby na plochu lesných porastov v chránených územiach sústavy NATURA 2000, 
za rešpektovanie environmentálnych záväzkov v rámci systému platieb LEKS (leso-
environmentálne a klimatické služby) vo výške 13 357 €. 

 
Obsahom účtovanej dotácie na obstaranie dlhodobého majetku je rozpúšťanie dotácií 

prijatých  v minulých ÚO alikvotne k zaúčtovaných odpisom dlhodobého majetku, a to: 
-  na rekonštrukcie lesných ciest vo výške 45 898 €,  
- časť grantu v rámci projektu „Lesy pre spoločnosť-lesy bez bariér“ (FORSOC)            

v rámci programu EEA Grants z Nórskych fondov vo výške 12 581 €,   
- časť grantu v rámci projektu „Forest Based Education and Training“ (FORBEST)        

v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko 
z Európskeho fondu rozvoja, týkajúceho sa obstarania dlhodobého majetku vo výške 
940 €, 

- na obstaranie nových lesoparkových zariadení v MČ Ťahanovce prijatej od MČ Košice 
Sídlisko - Ťahanovce vo výške 1 000 €. 
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Viď aj prehľad nákladových a výnosových položiek v tabuľke - príloha č.8 poznámok  
a Prehľad realizovaných projektov spolufinancovaných nenávratnou pomocou (dotáciou) 
z fondov EÚ je obsahom prílohy č.11.  

 Vzhľadom na pokles tržieb súvisiaci s mimoriadnou situáciou spoločnosť požiadala 
o poskytnutie nárokovateľného finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – 
Opatrenie č. 3B, a to na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľa, ktorý v čase 
vyhlásenia mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo 
obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti z dôvodu poklesu tržieb. Nakoľko v období 04, 
05 a 07/2020 došlo k medziročnému poklesu tržieb o viac ako 20 %, spoločnosť prijala 
dotáciu podľa platných pravidiel vo výške 29 640 €. 

 
d) Čistý obrat 

 
Názov položky 2020 2019 

Tržby za vlastné výrobky 4 366 023 5 146 429 

Tržby z predaja služieb 448 464 415 294 

Tržby za tovar 876 1 831 

Výnosy zo zákazky 0 0 

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 0 0 

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou (účt.skup. 64,66) 0 0 
Čistý obrat spolu 4 815 363 5 563 554 

 
2) Informácie o nákladoch 

 
a) Náklady na poskytnuté služby, osobné náklady, ostatné náklady na hospodársku 
činnosť, finančné náklady, náklady na overenie účtovnej závierky a súvisiace audítorské 
služby 
 

Názov položky 2020 2019 
Náklady na poskytnuté služby, z toho: 2 253 828 2 838 900 
Opravy a údržba 160 508 321 144 
Kooperácia -služby v lesnej výrobe 1 604 370 1 722 862 
Nájomné 381 194 601 041 
Ostatné služby (bez nákladov na audítorské služby) 102 777 188 874 
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 4 979 4 979 
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky a výroč. správy 4 979 4 979 
Iné uisťovacie audítorské služby 0 0 
Súvisiace audítorské služby 0 0 
Daňové poradenstvo 0 0 
Ostatné neaudítorské služby 0 0 
Osobné náklady z toho: 1 453 049 1 530 849 
Mzdy 935 656 954 926 
Odmeny na základe dohôd mimo pracovného pomeru 13 848 20 516 
Odvody sociálneho a zdravotného poistenia 355 740 364 227 
Ostatné sociálne a osobné náklady 147 805 191 180 
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          V dôsledku vzniku mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením COVID-19 vedenie 
spoločnosti prijalo opatrenia na elimináciu negatívnych dopadov tejto situácie na hospodárenie 
podniku. Tieto racionalizačné a úsporné opatrenia na úseku výrobných  aj obchodných činností 
sa odrazili aj na stave nákladov, ktorý zaznamenal medziročný pokles vo všetkých druhoch 
nákladov. Spoločnosť realizovala len nevyhnutné opravy a údržbu lesnej cestnej siete, znížila 
intenzitu prác súvisiacich s ťažbou dreva ako aj úpravou lesných pozemkov. Naopak nárast 
zaznamenali náklady na obstaranie osobných ochranných pomôcok. 
           V zníženej úrovni nájomného sa premietlo aktualizované nájomné za užívaný lesný 
majetok, po úprave plánu schválenej vlastníkom.  
           Dôvodom poklesu osobných nákladov je zníženie priemerného počtu zamestnancov 
v roku 2020 v dôsledku prirodzeného úbytku (viď Všeobecné informácie, ods.6) 
 

 2020 2019 
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 117 265 144 143 
Predaný DHM a materiál 685 232 
Odpis pohľadávok 0 0 
Poistenie majetku 37 460 38 568 
Tvorba a zúčtovanie (bilancia) rezerv 47 147 76 461 
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 5 184 3 071 
Ostatné náklady na hospod. činnosť (náhrady, členské prísp. ZZ, dary, 
diskont dlhodobých rezerv), bez nákladov majúcich výnimočný r./výskyt 

26 789 25 811 

Finančné náklady, z toho: 2 284 2 516 
Kurzové straty, z toho:   
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:   
Nákladové úroky 0 0 
Bankové poplatky 2 284 2 516 
Náklady z HČ, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:   
Plnenie záväzku z ručenia na základe súdneho rozhodnutia- trovy konania 0 0 

 
Viď aj tabuľka prehľadu nákladových a výnosových položiek v prílohe č. 8 poznámok. 
 

V. Informácie o iných aktívach a pasívach 
 

1) Podmienený majetok a záväzky 
 
Účtovná jednotka nemá podmienené aktíva ani pasíva. 
 
Spoločnosť nemá podmienený majetok. Budúce práva spoločnosti vyplývajú zo 

štandardných zmluvných vzťahov bežného obchodného charakteru, ktoré boli v účtovníctve 
riadne zohľadnené. 

Spoločnosť nemá podmienené záväzky zo súdnych sporov, z poskytnutých záruk, zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmluvy o podriadenom záväzku, resp. z ručenia. 

Budúce povinnosti spoločnosti vyplývajú zo zmluvných vzťahov bežného obchodného 
charakteru, ktoré sú uvedené v častiach zaoberajúcich sa ťarchami, zabezpečením, 
resp.možnými budúcimi záväzkami aj v spojitosti s výškou a druhom vytváraných rezerv. 

 
Spoločnosť nemá podmienený majetok ani záväzky voči spriazneným osobám. 
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2) Finančné povinnosti nevykazované v účtovných výkazoch   

 
Účtovná jednotka neeviduje nevykazované finančné povinnosti. 
 

3) Údaje na podsúvahových účtoch   
 

Názov položky 2020 2019 
Prenajatý majetok   
Majetok v nájme (operatívny prenájom)-lesné a ostatné 
pozemky a stavby vo vlastníctve mesta Košice 

100 113 125 98 995 163 

Majetok určený na vyradenie 0 0 
Majetok prijatý do úschovy 0 0 
Pohľadávky z derivátov 0 0 
Záväzky z opcií derivátov 0 0 
Odpísané pohľadávky 0 0 
Pohľadávky z lízingu 0 0 
Záväzky z lízingu 0 0 
Iné položky, v tom: 0 0 
Hodnota zabezpečenia záväzkov z bankových úverov-
bianko zmenka 

0 0 

 
Podrobný prehľad majetku v operatívnom prenájme od mesta Košice je obsahom príloh 

č.5 a č. 6a-e  poznámok.  
 
 

VI. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
 
            Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti 
podniku a v súvislosti s podnikateľskou činnosťou spoločnosti nie sú zaznamenané žiadne 
významné riziká a neistoty ani s prihliadnutím na pokračujúcu pandémiu COVID-19. 
 
 Po ukončení účtovného obdobia roka 2020 do dňa 24.2.2021 nedošlo k žiadnym 
významným udalostiam, ktoré by mali vplyv na jej zostavenie.  
 
           V období od ukončenia roka 2020 do dňa 24.2.2021 spoločnosť bude v prípade splnenia 
kritérií žiadať o priznanie dostupných podporných kompenzačných nástrojov štátu v záujme 
udržania zamestnanosti. 
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VII. Informácie o transakciách ÚJ so spriaznenými osobami 
 

1) Údaje o spriaznených osobách 
 

Spriaznené osoby 
Materská ÚJ a skupina spoločných dcérskych (sesterských) ÚJ vo vzťahu k materskej ÚJ 
Spriaznená osoba Sídlo Vzťah k účtovnej jednotke 
Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 

Košice 
Materská ÚJ- jediný akcionár 
s podstatným vplyvom 

Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 
Košice 

Komenského 7, 04001 
Košice 

Spoločná dcérska ÚJ vo 
vzťahu k materskej ÚJ 

Dopravný podnik mesta Košice, 
a.s. 

Bardejovská 6, 04011 
Košice 

Spoločná dcérska ÚJ vo 
vzťahu k materskej ÚJ 

Bytový podnik mesta Košice, 
s.r.o. 

Južné nábrežie 13, 04001 
Košice 

Spoločná dcérska ÚJ vo 
vzťahu k materskej ÚJ 

Košická Futbalová Aréna a.s. Trieda SNP 48/A, 040 11 
Košice 

Spoločná dcérska ÚJ vo 
vzťahu k materskej ÚJ 

Centrum zneškodnenia odpadov, 
Košice, s.r.o. v likvidácii 

Spaľovňa odpadov, 040 01 
Košice 

Spoločná dcérska ÚJ vo 
vzťahu k materskej ÚJ 

Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva materská ÚJ podstatný vplyv v ÚJ  
Ing. Jaroslav Polaček 
 

-výkon práv VZ od 10.12.2018 primátor mesta Košice, 
zástupca Valného 
zhromaždenia 

Predstavenstvo akciovej spoločnosti 
Ing. František Beli  predseda predstavenstva 
Ing. Adrián Weiszer  člen predstavenstva 
Ing. Miroslav Zajac, EMBA  člen predstavenstva 

Dozorná rada akciovej spoločnosti 
Ing. Julián Tomaštík, PhD  predseda DR 
JUDr.,Mgr. Ladislav Rovinský  člen DR 
Mgr. Peter Liba  člen DR 
Martin Konečný  člen DR - zamestnanec 
Ing. Martin Matúš  člen DR - zamestnanec 

Osoby, s ktorými ÚJ realizovala významný objem obchodov (viac ako 10%) 
Slovwood a.s. Ružomberok 
 

Bystrická cesta 1 
Ružomberok 

významný odberateľ dreva-  
29 % obratu v obchode s 
drevom v roku 2020 

Lenzing AG, Rakúsko Werkstrasse 2 
A-4860 Lenzing 

významný odberateľ dreva-  
14 % obratu v obchode s 
drevom v roku 2020 
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Spoločné (Sesterské) účtovné jednotky 
Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové vyjadrenie 
obchodu 

  2020 2019 
a b c d 

Transakcie so sesterskými podnikmi-t.j.       
dcérske ÚJ v skupine materskej ÚJ   14 373 17 412 
Náklady -kúpa tovaru 01 12 469 12 215 
Náklady za prijaté služby 03 207 4 697 
Výnosy-predaj tovaru 02 1 597 400 
Výnosy-poskytnuté ostatné služby 03 100 100 
   z toho: realizované transakcie   14 373 17 412 
Transakcie s významnými odberateľmi    
Slovwood a.s. Ružomberok-predaj dreva-29% podiel 02 1 248 531 1 354 373 
Lenzing AG - Lenzing, Rakúsko-14% podiel 02 624 243 675 937 

 
 

Materská účtovná jednotka 
Kód druhu 
obchodu 

Hodnotové 
vyjadrenie obchodu 

  2020 2019 
a b c d 

Materská spoločnosť-Mesto Košice   373 998 591 038 
Náklady-Nájomné za pozemky, lesné cesty, budovy 03 362 524 582 523 
Náklady-Dane, správne poplatky, pokuty 11 10 066 6 699 
Výnosy-postúpenie pohľadávky v 100% hodnote 11   
Výnosy-predaj DM 11   
Výnosy-poskytnuté ostatné služby 03 1 408 1 816 
   z toho: realizované transakcie   373 998 591 038 

 
S účinnosťou od 1.1.2009 je spoločnosť súčasťou konsolidovaného celku účtovnej 

jednotky verejnej správy - Mesta Košice, ktoré je jediným akcionárom obchodnej spoločnosti, 
t.j. materskou účtovnou jednotkou s rozhodujúcim vplyvom. 

Prehľad transakcií obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. s účtovnými 
jednotkami v rámci konsolidovaného celku k 31.12.2020 uvádza aj tabuľka v prílohe č. 9. 

Znížené nájomné voči mestu Košice za lesné pozemky, porasty a budovy zodpovedalo obvyklej 
trhovej úrovni, produkčným a výnosovým dispozíciám prenajatého majetku v roku 2020.  

Obchodné vzťahy s uvedenými najvýznamnejšími odberateľmi dreva sa uskutočňovali za 
bežných trhových podmienok v obvyklých cenách a dodacích podmienkach. 

V rámci uvedených transakcií boli všetky tovary a služby poskytované v obvyklých cenách 
v súlade s princípom nezávislého vzťahu. 
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2) Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 
orgánov  
 

Druh príjmu, 
výhody 

Hodnota príjmu, výhody súčasných        
členov orgánov 

Hodnota príjmu, výhody bývalých        
členov orgánov 

    b     c   
  štatutárnych dozorných iných štatutárnych dozorných iných 

  Časť 1 - rok 2020 Časť 1 - rok 2020 
a Časť 2 - rok 2019 Časť 2 - rok 2019 

Peňažné príjmy 
*144 551 **4 657  0 ***443 0 
*102 179 **5 537 0 *32 437 ***681 0 

Nepeňažné príjmy 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté záruky 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté pôžičky 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

Iné plnenia 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

 
*ide o celkové príjmy 3 členov predstavenstva (resp. bývalých členov predstavenstva) 

ktorí zároveň vykonávajú funkcie vrcholového manažmentu na základe pracovno-
právneho vzťahu  

**ide o celkové príjmy 5 členov dozornej rady 
*** ide o celkové príjmy 1 bývalého člena dozornej rady  
 

VIII. Ostatné informácie  
Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov, odloženej dane z príjmov a výsledkom 

hospodárenia pred zdanením  
Názov položky 2020 2019 

  Základ 
dane Daň Daň v % Základ 

dane Daň Daň v % 

a b c d e f g 
Výsledok hospodárenia pred 
zdanením, z toho: 

356 543   540 214   

teoretická daň                    74 784 21,00%  113 445 21,00% 
Daňovo neuznané náklady 288 985 60 687 +17,02% 269 159 56 523 +10,46% 
Výnosy nepodliehajúce dani -256 832 -53 935 -15,13% -139 117 -29 215 -5,41% 
Umorenie daňovej straty       
Zmena sadzby dane (úroky)       
Spolu 388 696 81 626 22,89% 670 256 140 754 26,06% 
Splatná daň z príjmov  81 626 22,89%  140 754 26,06% 
Odložená daň z príjmov  -6 001 -1,68%  -31 321 -5,80% 
Celková daň z príjmov  75 625 21,21%  109 433 20,26% 
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Súčasťou splatnej dane za rok 2020 celkom vo výške 91 828 € je aj daň vo výške 10 202 € 
zaplatená dňa 31.03.2020, na základe dodatočného daňového priznania DPPO za r. 2017 
a 2018 z titulu doúčtovania výnosov minulých období z nájomného. 
 
IX. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA 
 
Tabuľka č.1 – bežné ÚO 

Položka vlastného imania 2020 
Stav k 

31.12.2019 Prírastky Úbytky Presuny Stav k 
31.12.2020 

a b c d e f 
Základné imanie zapísané do OR 1 128 593    1 128 593 
Emisné ážio      
Ostatné kapitálové fondy 197 979    197 979 
Zákonné rezervné fondy  225 815    225 815 
Ostatné kapitálové fondy      
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do 
výsledku hospodárenia 

     

Ostatné fondy tvorené zo zisku 2 379 311   180 000 2 559 311 
Nerozdelený zisk minulých rokov      
Neuhradená strata minulých rokov      
Účtovný zisk alebo účtovná strata 430 781 270 716 250 781 -180 000 270 716 
Vyplatené dividendy      
Ďalšie zmeny vlastného imania      
Spolu 4 362 479 270 716 *250 781  4 382 414 

*Z toho prídel do SF 20 781 € + výplata dividendy 190 000 € + podiel na zisku 40 000 € 
 
Tabuľka č.2 – bezprostredne predchádzajúce ÚO 

 

Položka vlastného imania 2019 
Stav k 

31.12.2018 Prírastky Úbytky Presuny Stav k 
31.12.2019 

a b c d e f 
Základné imanie zapísané do OR 1 128 593    1 128 593 
Emisné ážio      
Ostatné kapitálové fondy 197 979    197 979 
Zákonné rezervné fondy  225 815    225 815 
Ostatné kapitálové fondy      
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do 
výsledku hospodárenia 

     

Ostatné fondy tvorené zo zisku 2 209 311   170 000 2 379 311 
Nerozdelený zisk minulých rokov      
Neuhradená strata minulých rokov      
Účtovný zisk alebo účtovná strata 366 927 430 781 -196 927 -170 000 430 781 
Vyplatené dividendy      
Ďalšie zmeny vlastného imania      
Spolu 4 128 625 430 781 *196 927  4 362 479 
*Z toho prídel do SF 16 927 € + výplata dividendy 180 000 € 
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X. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV 
   

Peňažné toky-Cash Flow 
 
 Súčasťou účtovnej závierky je Prehľad peňažných tokov za rok 2020 – Cash Flow 
vypracovaný nepriamou metódou v štruktúre, ktorá odzrkadľuje čisté peňažné toky 
z prevádzkovej, investičnej a finančnej činnosti. 
 

Peňažné prostriedky 
 

 Peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných 
hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách a prípadná časť zostatku účtu 
Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi 
dvoma bankovými účtami.  
 

Peňažné ekvivalenty 
 

 Za peňažné ekvivalenty sa považuje krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný 
za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho 
hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, 
napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené 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. Termínované vklady ÚJ v roku 2020 nerealizovala. 



 

 PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

Minulé  účtovné Bežné  účtovné

obdobie 2020 obdobie 2019

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti  

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov          (+/-) 345493 540 214

A.1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred 

zdanením daňou z príjmov (+/-) 477376 495067

A.1.1 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) 510843 523280

A.1.2

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho 

predaja (+) 0 0

A.1.3 Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A.1.4 Zmena stavu rezerv (+/-) 52250 116310

A.1.5 Zmena stavu opravných položiek (+/-) -11353 -34117

A.1.6 Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) -61132 -56668

A.1.7 Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

A.1.8 Úroky účtované do nákladov (+) 0 0

A.1.9 Úroky účtované do výnosov (-) 0 0

A.1.10

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) 0 0

A.1.11

Kurzový strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)

A.1.12

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za 

peňažný ekvivalent (+/-) -12908 -69723

A.1.13

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z 

bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach PPT (+/-) -324 15984

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 11659 -28190

A.2.1 Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 70566 -55595

A.2.2 Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 16123 96888

A.2.3 Zmena stavu zásob (-/+) -75031 -69483

A.2.4

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou 

peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) 0 0
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa 

uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-),                                              

(súčet Z/S+A.1.+A.2.) 834528 1007091

A.3 Prijaté úroky (+) 0 0

A.4 Výdavky na zaplatené úroky (-) 0 0

A.5 Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)

A.6 Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti   (+/-),                                                                      

(súčet Z/S+A.1.až A.6.) 834528 1007091

A.7

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

investičných činností alebo finančných činností (-/+) -140754 -127650

A.8 Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

A.9 Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť   (-) 0 0

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9) 693775 879441

Označenie Názov položky

Skutočnosť v EUR
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Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1 Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) 0 0

B.2 Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -301467 -258 258

B.3

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných 

jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty    a 

cenných papierov určených na predaj al 0 0

B.4 Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

B.5 Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 12948 69723

B.6

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách,   

s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných 

papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) 0 0

B.7

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, 

ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) 0 0

B.8

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej 

jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) 0 0

B.9

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou 

dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného 

celku (-) 0 0

B.10

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou 

pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) 0 0

B.11 Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa  začleňujú do prevádzkových činností (+) 0 0

B.12

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 

prevádzkových činností  (+) 0 0

B.13

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie , 

alebo ak sa tieto výdavky považujú za  peňažné toky z finančnej činnosti (-) 0 0

B.14

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie,  

alebo ak sa tieto príjmy  považujú za  peňažné toky z finančnej činnosti (+) 0 0

B.15 Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) 0 0

B.16 Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 0 0

B.17 Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 0 0

B.18 Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 0 0

B.19 Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 0 0

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19) -288519 -188536

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.) -20781 -16927

C.1.1 Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) 0 0

C.1.2

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi, alebo fyzickou osobou, ktorá je  

účtovnou jendotkou (+) 0 0

C.1.3 Prijaté peňažné dary (+) 0 0

C.1.4 Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) 0 0

C.1.5

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných 

podielov (-) 0 0

C.1.6 Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) 0 0

C.1.7 Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-) 0 0

C.1.8 Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) -20781 -16927

Preuser
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C.2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej 

činnosti 0 0

C.2.1 Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) 0 0

C.2.2 Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) 0 0

C.2.3

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jendotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej 

banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu 

činnosti (+) 0 0

C.2.4

Výdavky na splácanie úverov,  ktoré účtovnej jendotke poskytla banka alebo pobočka 

zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného 

predmetu činnosti (-) 0 0

C.2.5 Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C.2.6 Výdavky na splácanie pôžičiek (-) 0 0

C.2.7

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o nájme 

prenajatej veci (-) 0 0

C.2.8

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z 

finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej 

časti prehľadu peňažných tokov (+) 0 0

C.2.9

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov 

vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky,  s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 

osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)   

C.3

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti 

(-)

C.4

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú 

do prevádzkovej činnosti  (-) -230000 -180000

C.5

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie,  

alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-) 0 0

C.6

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie,   

alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti  (+) 0 0

C.7

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-

) 0 0

C.8 Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) 0 0

C.9 Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) 0 0

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9) -250781 -196927

D.

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov 

(+/-) (súčet A+B+C) 154475 493978

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 

(+/-) 1362613 868636

F.

Stav  peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 

pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka (+/-) 1517088 1362613

G.

Kurzové rozdiely vyčislené k PP a PE ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-

)

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného 

obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka (+/-) 1517088 1362613

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného 

obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 

účtovná závierka (+/-) 1362613 868636
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