Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu na rok 2018

Potrav (MPRV SR)

Metodické vysvetlivky pozostávajú:
- zo všeobecných pravidiel pre vypĺňanie a odovzdávanie výkazov,
- z kódov potravinárskych odborov spravodajských jednotiek,
- z kontrolných väzieb vo vnútri výkazu,
- z kontrolných väzieb medzi výkazmi,
- z metodických vysvetliviek k obsahu výkazu pre organizácie účtujúce v účtovníctve:
- podvojnom,
- jednoduchom,
- zo zoznamu priložených kapacít potravinárskeho priemyslu a z kódov krajov a okresov (číselníka okresov).
A. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE VYPĹŇANIE A ODOVZDÁVANIE VÝKAZOV
Termín doručenia výkazu je uvedený v záhlaví výkazu, t.j. najneskôr do 1. apríla 2019.
Spravodajská povinnosť:
Výkaz POTRAV (MPRV SR) vypĺňajú subjekty potravinárskeho priemyslu SR (oddiely SK NACE 10 –
výroba potravín (okrem SK NACE 10.9), SK NACE 11 – výroba nápojov a SK NACE 72.1 - výskum
a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied ) určené MPRV SR, ktoré:
- sa zaoberajú finalizáciou potravinárskych výrobkov a zabezpečujú ich realizáciu,
- zodpovedajú kódom potravinárskych odborov spravodajských jednotiek SR.
Spravodajská jednotka doručí údaje spoločnosti Radela s r.o. na papierovom nosiči - výkaze
(vyplnené hodnoty na výkaze sa môžu vytlačiť z Excelu, resp. z Web aplikácie), opečiatkovanom a
podpísanom vedúcim spravodajskej jednotky a údaje zaznamenané na adresu:
RADELA s.r.o.
Vladimír Zeman
Černyševského 26
851 01 Bratislava
Na elektronické zaznamenanie údajov z výkazu POTRAV slúži web aplikácia, alebo program
POTR02R18.xls.
Web aplikáciu pre nahrávanie údajov je možné spustiť zadaním linky:
https://web.radela.sk/potrav do Microsoft Internet Exploreru (pokyny sú uvedené na adrese:
http://www.radela.sk/SuboryPotrav/PopisPotrInternet.pdf), kde po prvotnom zaregistrovaní sa, môžete
vyplniť údaje za spravodajskú jednotku a odoslať priamo z programu do Radela s.r.o. Program umožní
skontrolovať väzby a vytlačiť opis nahratých údajov na výkaze. Registračné údaje zo spracovania
z minulého roka sa nezmenili, pri prihlasovaní ich použite.
Program POTR02R18.xls môžete stiahnuť z Internetu zadaním linky:
http://www.radela.sk/SuboryPotrav/POTR02R18.xls
Dokumentácia k nahrávaniu prostredníctvom Excelu (t.j. programu POTR02R18.xls):
http://www.radela.sk/SuboryPotrav/PopisPotrXLS.pdf
Vybraté súbory po výzve systému uložte na Váš počítač (zvoľte voľbu Save/ Uložiť/ SaveTargetAs/ Uložiť cieľ
ako).
Vyplnené, skontrolované, opravené a uložené súbory pošlite späť spôsobom popísaným v
PopisPotrXLS.doc, resp. v súbore PopisPotrInternet.doc.
UPOZORNENIE:
NEDORUČUJTE ELEKTRONICKY SPRACOVANÉ VÝKAZY A VÝKAZY NA PAPIEROVOM NOSIČI NA
MPRV SR.
SKRACUJETE TÝM DOBU AUTOMATIZOVANÉHO SPRACOVANIA VÝKAZOV.
Odborný gestor MPRV SR za výkaz:
Zodpovedný za metodické usmernenie ukazovateľov a riešenie odborných problémov z výkazu je odborný
gestor Ing. Denisa Petrakovičová, MPRV SR: č.tel.: 02/59266558.
V prípade špecifických problémov konzultujte nejasnosti s gestorom za výkaz pred vykonaním
spravodajskej povinnosti. Ušetríte náklady na zaznamenanie aktualizovaných údajov spracovateľovi.

Spracovateľom výkazu je spoločnosť Radela s r.o. Bratislava. Zodpovednými pracovníkmi za spracovanie
výkazu sú:
p. Vladimír Zeman, č. tel.:02/53417873, e-mail: zeman@radela.sk
Ing. Výbošťoková Renáta, č. tel.:02/53418215, e-mail: vybostokova@radela.sk
Údaje vypĺňať za sledované obdobie:
skutočnosť:
- ročne, kumulatívnym spôsobom za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 do zvýraznených (hrubo
označených) častí modulov 185,188,189,190,191,
- ročne, kumulatívnym spôsobom za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 do zvýraznených (hrubo
označených) častí modulov 185,188,189,190,191,193.
stav:
- ročne k 31.12.2017 a k 31.12.2018 do zvýraznenej (hrubo označenej) časti modulu 187.
METODICKÉ VYSVETLIVKY
Identifikačná časť
Pod názvom výkazu:
Spôsob účtovania v účtovníctve osobitne pre:
- podniky účtujúce v účtovníctve podvojnom vyplniť kód - P,
- podniky účtujúce v účtovníctve jednoduchom vyplniť kód - J.
Riadok I. r. 01:
IČO (identifikačné číslo organizácie) - max. rozsah je 8 znakov. Ak v priebehu sledovaného obdobia príde
k akejkoľvek organizačnej zmene, spravodajská jednotka je povinná ju oznámiť spracovateľom výkazu p.
Vladimírovi Zemanovi, alebo Ing. Renáte Výbošťokovej (spoločnosť Radela s r.o., Bratislava).
Riadok I. r. 03:
OKRES kód XYY podľa sídla prevádzky - podľa číselníka okresov na strane 8.
KÓDY XXXX POTRAVINÁR. ODBOROV SPRAVODAJSKÝCH JEDNOTIEK:
1511 1512 1520 1533 1541 1551 1561 1562 1581 1583 1584 1591 1593 1596 1598 1599 1600 2953 7300 7420 -

Mäsový priemysel
Hydinársky priemysel
Priemysel spracovania rýb
Konzervárenský priemysel, aditíva, koreniny
Tukový priemysel
Mliekarenský priemysel
Mlynský priemysel
Škrobárenský priemysel
Pekárenský a cukrárenský priemysel
Cukrovarnícky priemysel
Cukrovinkársky a pečivárenský priemysel, výroba kávovín, kávy, čaju a medu
Liehovarnícky priemysel, výroba droždia, horčice a octu
Vinársky priemysel
Pivovarnícky a sladovnícky priemysel
Priemysel výroby nealkoholických nápojov
Mraziarenský priemysel
Tabakový priemysel
Potravinárske strojárstvo a obalový priemysel pre potraviny
Výskumné ústavy
Projektové organizácie pre potravinársky priemysel

Identifikačné údaje v záhlaví formulára
NÁZOV A ADRESA SÍDLA SPRAVODAJSKEJ JEDNOTKY - vyplniť plný aktuálny názov a adresu sídla
spravodajskej jednotky, odoslané dňa, pečiatka, meno a priezvisko, podpis vedúceho spravodajskej jednotky,
meno a priezvisko zostavovateľa výkazu, telefón – smerové číslo – klapka, prípadne fax a e-mail.
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Tabuľková časť
Údaje vypĺňať vo výkazoch úplne (všetky), presne, pravdivo a čitateľne:
- len do zvýraznenej (hrubo označenej) časti modulov 185 až 193,
- celými číslami, bez uvádzania desatinných miest,
- dôsledným dodržaním merných jednotiek vo výkaze,
- s dodržaním všetkých väzieb,
- s dodržaním metodických vysvetliviek ukazovateľov,
- s dodržaním kódov krajov a okresov (podľa priloženého číselníka okresov) a kódov vybraných kapacít
potravinárskeho priemyslu pre rok 2018 (podľa priloženého zoznamu kapacít).
Kontrolné súčty (aritmetický súčet všetkých vyplnených hodnôt v stĺpci) sú vyznačené na konci modulov
v kontrolných súčtoch (riadky 99).
B. KONTROLNÉ VÄZBY
Vypĺňané hodnoty ukazovateľov vo výkaze POTRAV (MPRV SR) zosúlaďte s metodickými vysvetlivkami, s
operatívnou podnikovou evidenciou v nadväznosti na hodnoty sledovaných údajov v účtovných výkazoch
z účtovnej závierky pre jednoduché a podvojné účtovníctvo za rok 2018 a rok 2017, v daňových
priznaniach, v analytických evidenciách a účtovných evidenciách.
C. METODICKÉ VYSVETLIVKY K OBSAHU VÝKAZU
C1. PRE PODNIKY ÚČTUJÚCE V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE
Príklad:
Hodnotu ukazovateľa (Výsledok hospodárenia pred zdanením) v r. 1 z modulu 185 výkazu POTRAV (MPRV
SR) zosúladiť hodnotovo s r. 56 z výkazu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 – 01.
185. MODUL
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
pred zdanením

1 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2–01 = r.(56) pre Úč MÚJ 2-01 r.(35)

Náklady celkom

2

Výnosy celkom

3

Hrubý obrat

4

Medzispotreba
Odpisy a opravné položky k dlhodobému
hmotnému a nehmotnému majetku
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Nákladové úroky

5
6
7
8
9

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2–01 = r.(10+45) pre Úč MÚJ 2–01
r.(08+27)
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2–01 = r.(02+29) pre Úč MÚJ 2–01
r.(01+20)
Účty 601 + 602 + 604 + účtovná skupina 61 + účtovná skupina 62 - účet
504 - účet 505
Účty 501 až 503 + účt. skupina 51 + účet 549 + účet 582
Účty 551, 553 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 – 01 = r. 21 pre Úč MÚJ
2–01 r.(14)
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2–01 = r.(09) pre Úč MÚJ 2-01 r.(07)
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2–01 = r.(26) pre Úč MÚJ 2-01 r.(17)
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2–01 = r.(49) pre Úč MÚJ 2-01 r.(31)

187. MODUL
Majetok celkom

1 Súvaha = r.01 (Netto hodn.) pre Úč MÚJ 1–01 r.(01)
Súvaha = r.(03+11) (Netto hodn.) pre Úč MÚJ 1–01
2
r.(03+04)

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok celkom

Oprávky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku,
3 Súvaha = korekcia r.(03+11)
korekcia
Dlhodobý hmotný majetok celkom
4 Súvaha = r.11 (Netto hodnota) pre Úč MÚJ 1–01 r.(04)
budovy, haly, stavby a pozemky
z toho stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky
a inventár
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku, korekcia
Obežný majetok celkom
zásoby celkom
finančné účty
z toho pohľadávky celkom
krátkodobé pohľadávky
v tom
dlhodobé pohľadávky
3

5 Súvaha = r.(12+13) (Netto hodnota)
6 Súvaha = r.14 (Netto hodnota)
7
8
9
10
11
12
13

Súvaha = r.11 (korekcia)
Súvaha = r.33 (Netto hodnota) pre Úč MÚJ 1–01 r.(14)
Súvaha = r.34 (Netto hodnota) pre Úč MÚJ 1–01 r.(15)
Súvaha = r.71 (Netto hodnota) pre Úč MÚJ 1–01 r.(21)
Súvaha = r.(41+53) pre Úč MÚJ 1–01 r.(16+17)
Súvaha = r.53 (Netto hodnota) pre Úč MÚJ 1–01 r.(17)
Súvaha = r.41 (Netto hodnota) pre Úč MÚJ 1–01 r.(16)

Pohľadávky z obchodného styku
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Pohľadávky voči cudzine
Pohľadávky po lehote splatnosti
Vlastné imanie
Základné imanie celkom
z toho: zahraničný kapitál celkom
Záväzky
krátkodobé záväzky
bežné bankové úvery
z toho
dlhodobé záväzky

15
16
17
18
19
20
21
22
23

dlhodobé bankové úvery

Súvaha = r.(42+54) pre Úč MÚJ 1–01 r.(18+dlhodobé
z obchodného styku)
Uviesť z analytickej evidencie
Uviesť z analytickej evidencie
Súvaha = r.80 (Netto hodnota) pre Úč MÚJ 1–01 r.(24)
Súvaha = r.81 (Netto hodnota) pre Úč MÚJ 1–01 r.(25)
Uviesť z analytickej evidencie
Súvaha = r.101 (Netto hodnota) pre Úč MÚJ 1–01 r.(34)
Súvaha = r.122 (Netto hodnota) pre Úč MÚJ 1–01 r.(38)
Súvaha = r.139 (Netto hodnota) pre Úč MÚJ 1–01 r.(44)
Súvaha = r.102 (Netto hodnota) pre Úč MÚJ 1–01 r.(35)

24 Súvaha = r.121 (Netto hodnota) pre Úč MÚJ 1–01 r.(37)

Záväzky voči cudzine

Z analytickej evidencie sa vykážu záväzky voči poľn.
organizáciam (za surovinu)
26 Uviesť z analytickej evidencie

Záväzky po lehote splatnosti

27 Uviesť z analytickej evidencie

Záväzky voči prvovýrobe
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188. MODUL

Priemerný evidenčný počet zamestnancov
(vo fyzických osobách)

1

z toho: THZ (vo fyzických osobách)

2

Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov
(v EUR)
Počet novovytvorených stálych pracovných
miest

Do evidenčného počtu zamestnancov sa zahŕňajú všetci stáli aj
dočasní zamestnanci (bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť), ktorí sú v
pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom alebo členskom
pomere (kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah) k organizácii,
ako aj volení funkcionári, ktorí nevykonávajú činnosť v pracovnom
pomere.
Priemerný evidenčný počet za rok sa vypočíta ako aritmetický priemer
počtu zamestnancov za jednotlivé mesiace, t.j. súčet počtu
zamestnancov za jednotlivé mesiace / 12.
Z analytickej evidencie (pôvodne THP)

3

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2–01 = r.(16) pre Úč MÚJ 2-01 r.(súčasť
osobných nákladov r. 12)

4

Uviesť z analytickej evidencie

189. MODUL
Výkaz ziskov a strát Úč POD 2–01 = r.(04+05+06+07) pre Úč MÚJ 2–01
r.(03+04+05)

Výroba

1

Pridaná hodnota

2 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2–01 = r. 28 pre Úč MÚJ 2–01 r.(19)

Tržby za vlastné výrobky a služby

3 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2–01 = r.(04+05) pre Úč MÚJ 2–01 r.(03)

Tržby za predaj tovaru

4 Výkaz ziskov a strát Úč POD 2–01 = r. 03 pre Úč MÚJ 2–01 r.(02)

Odoslanie tovaru do členských krajín
EÚ

Uviesť hodnotu odoslaných výrobkov z vlastnej výroby aj z obchodného
tovaru určených pre zahraničných odberateľov EÚ
Uviesť hodnotu vyvezených výrobkov z vlastnej výroby aj z obchodného
6
tovaru určených do nečlenských krajín

Vývoz tovaru do nečlenských krajín

Poplatky za dodávky do obchodnej siete

5

Uviesť náklady spojené s predajom výrobkov do obchodnej siete v závislosti od podmienok uvedených v uzavretých zmluvách s odberateľmi
(napr. náklady na zariadenie dodávateľa medzi sieť dodávateľov,
náklady na registráciu výrobku a za uloženie výrobku do regálov,
náklady na reklamu v letákoch, ktoré sú prefinancované
7 dodávateľom), ktoré sa najčastejšie účtujú na účte 518 – Ostatné služby,
ako aj náklady, ktoré majú charakter zľavy z ceny, sú priraditeľné k
predanému výrobku a účtujú sa ako zníženie tržieb na účte 601 – Tržby za
vlastné výrobky (v tomto prípade je potrebné do ukazovateľa započítať
kladnú hodnotu poskytnutej zľavy). Nezapočítavajú sa náklady na dopravu,
poistenie a pod.
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190. MODUL
Obstarané investície celkom

1

Administratívne
Výrobné, spracovateľské
Skladovacie
Predajné

3
4
5
6

Príjem a príprava na spracovanie.
surovín

8

Spracovanie

9

Plnenie, označovanie a balenie

10

Skladovanie

11

Kontrola kvality a bezpečnosti

12

Doprava
Iné
Obstarané investície do životného
prostredia

13
14

15

Zdroje financovania celkom

16 - 22

Celková hodnota obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku nákupom nového alebo použitého alebo bezodplatne
obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vrátane
účtov účtovnej osnovy pre podnikateľov – trieda 0 investičný majetok a
analytickej evidencie k týmto účtom (účty 01, 041)
Administratívne budovy a priestory
Výrobné a spracovateľské budovy a priestory
Sklady a skladovacie priestory
Vlastné obchody, predajné priestory, atď.
Technológie a zariadenia súvisiace s príjmom surovín (napr. meranie
hmotnosti alebo objemu a pod.), čistenie pred spracovaním
(odstránenie mechanických nečistôt, pranie, umývanie a pod.), presun
surovín do skladu resp. na spracovanie (potrubia, dopravníky, vozíky
a pod.)
Technológie a zariadenia na spracovanie už očistených surovín po
finálny výrobok pred plnením do spotrebiteľských balení
Technológie a zariadenia na plnenie do spotrebiteľských obalov, taktiež
technológie na čistenie a prípravu obalov (napr. vyplachovanie,
vyfukovanie obalov a pod.), technológie a zariadenia na označovanie
obalov, technológie a zariadenia na balenie
Technológie a zariadenia na skladovanie (chladenie, mrazenie, inertná
atmosféra, ventilácia, filtrácia vzduchu a pod.) Nie budovy.
Technológie a zariadenia na overenie kvality a bezpečnosti (napr.
vybavenie vlastného laboratória, resp. prístroje a zariadenia na
priebežnú kontrolu priamo vo výrobe)
Dopravné prostriedky (autá osobné, nákladné, špeciálne, ...)
Iné investície, ktoré sa nedajú zaradiť do riadkov 2, 7 a 13
Výdavky vynaložené na obstaranie dlhodobého hmotného a
nehmotného majetku na ochranu životného prostredia (ochranu pôdy a
podzemných vôd, ochranu ovzdušia, narábanie s odpadmi, narábanie s
odpadovými vodami, znižovanie hluku a vibrácií, biodiverzita a ochranu
krajiny, ochranu pred žiarením, výskum a vývoj a iné) formou kúpy
alebo vytvorením vo vlastnej réžii vrátane technického zhodnotenia
Uviesť z analytickej evidencie

191. MODUL
Daň z pridanej hodnoty - vlastná daňová povinnosť
Daň z pridanej hodnoty - nadmerný odpočet
Spotrebné dane celkom
Dovozné clo
Podpora na prevádzku celkom
z toho: na produkty

1
2
3-6
7
8
9

Uviesť z daňového priznania = Daň z pridanej hodnoty r.28
Uviesť z daňového priznania = Daň z pridanej hodnoty r.30
Uviesť z daňového priznania = Spotrebná daň
Uviesť z analytickej evidencie
Uviesť z analytickej evidencie – bežné podpory, dotácie
Uviesť z analytickej evidencie

193. MODUL - KAPACITY
Modul 193 je navrhnutý ako bianco s možnosťou sledovania najdôležitejších potravinárskych kapacít
v sledovanom podniku. Kapacity sú jednoznačne špecifikované kódom kapacity na 4 znaky v stĺpci “c “. Pri
vypĺňaní kapacít je nevyhnutné dodržiavať merné jednotky priradené ku kapacite v zozname kapacít na strane
9 až 12 metodických vysvetliviek.
V stĺ. “ 1 “ uveďte využiteľnú kapacitu, ktorou disponuje váš podnik a ktorá je daná maximálnym množstvom
vyrobeného výrobku na príslušnej technologickej linke v prípade využitia všetkých možných vstupov (za
predpokladu maximálneho použitia surovín) a výstupov (za predpokladu maximálneho odbytu).
V stĺ. “ 2 “ uveďte výrobu, ktorá bola dosiahnutá v sledovanom období. Všetky údaje musia byť v súlade
s vyplnenými údajmi mesačných a štvrťročných štatistických výkazov daného odboru.
V stĺ. “ 3 “ uveďte zrealizovaný vývoz v sledovanom období.
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C2. PRE PODNIKY ÚČTUJÚCE V JEDNODUCHOM ÚČTOVNÍCTVE
Príklad: Hodnotu ukazovateľa (Výsledok hospodárenia pred zdanením) v r.1 z modulu 185 výkazu POTRAV
(MPRV SR) zosúladiť hodnotovo s r. 11 z Výkazu o príjmoch a výdavkoch.
Modul 193 – pokyny rovnaké ako pre podniky účtujúce v podvojnom účtovníctve
185. MODUL
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
pred zdanením
Náklady celkom
Výnosy celkom
Hrubý obrat
Medzispotreba
Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému a hmotnému majetku
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Nákladové úroky

1 Výkaz o príjmoch a výdavkoch r.12
2 Výkaz o príjmoch a výdavkoch r.11
3 Výkaz o príjmoch a výdavkoch r.04
Hodnotový (čiže peňažný) ekvivalent množstva predaných
4 (a prenajatých) tovarov a výkonov (často aj investičného
majetku a výrobného materiálu) za rok
Hodnota výrobkov a služieb spotrebovaných vo výrobnom
5
procese ako vstupy, s vylúčením investičného majetku
6 Uviesť z účtovnej evidencie
7 Výkaz o príjmoch a výdavkoch r.03
8 Výkaz o príjmoch a výdavkoch r.10
8 Uviesť z podnikovej evidencie

187. MODUL
Majetok celkom
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok celkom
Oprávky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému
majetku, korekcia
Dlhodobý hmotný majetok celkom
budovy, haly, stavby a pozemky
z toho stroje, prístroje a zariadenia, dopravné
prostriedky a inventár
Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku, korekcia

1 Výkaz o majetku a záväzkoch r.15
2 Výkaz o majetku a záväzkoch r.(01+02)
3 Nevypĺňať
4 Výkaz o majetku a záväzkoch r.02
5 Uviesť z evidencie o majetku
6 Uviesť z evidencie o majetku
7 Nevypĺňať
Súčet riadkov modulu 187 tohto výkazu
8
r.( 9 až 11)
9 Výkaz o majetku a záväzkoch r. 04
10 Výkaz o majetku a záväzkoch r. 09
11 Uviesť z účtovnej evidencie
12 Pohľadávky do 1 roka
13 Pohľadávky nad 1 rok
14 Uviesť z účtovnej evidencie
15 Uviesť z účtovnej evidencie
16 Uviesť z účtovnej evidencie
17 Nevypĺňať
18 Nevypĺňať
19 Nevypĺňať
20 Výkaz o majetku a záväzkoch r.(16 až 18)
21 Záväzky do 1 roka (z riadku 20)
22 Úvery do 1 roka (z riadku 18)
23 Záväzky nad 1 rok (z riadku 20)
24 Úvery nad 1 rok (z riadku 18)
25 Uviesť z účtovnej evidencie
26 Uviesť z účtovnej evidencie
Uviesť zo záväzkov spolu – (výkaz o ma-jetku
27
a záväzkoch z r.17)

Obežný majetok celkom
zásoby celkom
finančný majetok
z toho pohľadávky celkom
krátkodobé pohľadávky
v tom
dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči cudzine
Pohľadávky po lehote splatnosti
Vlastné imanie
Základné imanie celkom
z toho: zahraničný kapitál celkom
Záväzky
krátkodobé záväzky
bežné bankové úvery
z toho
dlhodobé záväzky
dlhodobé bankové úvery
Záväzky voči prvovýrobe
Záväzky voči cudzine
Záväzky po lehote splatnosti

6

188. MODUL

Priemerný evidenčný počet zamestnancov
(vo fyzických osobách)

z toho: THZ (vo fyzických osobách)

Do evidenčného počtu zamestnancov sa zahŕňajú všetci stáli aj
dočasní zamestnanci (bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť),
ktorí sú v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom alebo
členskom pomere (kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah)
1 k organizácii, ako aj volení funkcionári, ktorí nevykonávajú
činnosť v pracovnom pomere.
Priemerný evidenčný počet za rok sa vypočíta ako aritmetický
priemer počtu zamestnancov za jednotlivé mesiace, t.j. súčet
počtu zamestnancov za jednotlivé mesiace / 12.
2 Uviesť z evidencie o zamestnancoch (pôvodne THP)

Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov (v EUR) 3 Výkaz o príjmoch a výdavkoch r. 07
Počet novovytvorených stálych pracovných
miest

4 Uviesť z evidencie o zamestnancoch

189. MODUL
Výroba všetkých dohotovených výrobkov a polotovarov
Výkaz o príjmoch a výdavkoch r. 02
Rozdiel medzi príjmom z predaja a nákladov na obstaranie
2
materiálu a služieb
Uviesť výnosy z predaja výrobkov, tovaru, prác a poskytovaných
3 služieb po odpočítaní dobropisov a zliav pri predaji ako i dane z
pridanej hodnoty, ak sú v tržbách tieto obsiahnuté

Výroba

1

Pridaná hodnota
Tržby za vlastné výrobky a služby
Tržby za predaj tovaru

4 Výkaz o príjmoch a výdavkoch r. 01

Odoslanie tovaru do členských krajín EÚ
Vývoz tovaru do nečlenských krajín

Poplatky za dodávky do obchodnej siete

Uviesť hodnotu odoslaných výrobkov z vlastnej výroby aj z
obchodného tovaru určených pre zahraničných odberateľov EÚ
Uviesť hodnotu vyvezených výrobkov z vlastnej výroby aj z
6
obchodného tovaru určených do nečlenských krajín
Uviesť náklady spojené s predajom výrobkov do obchodnej siete
v závislosti od podmienok uvedených v uzavretých zmluvách
s odberateľmi (napr. náklady na zariadenie dodávateľa medzi
sieť dodávateľov, náklady na registráciu výrobku a za
uloženie výrobku do regálov, náklady na reklamu v letákoch,
7
ktoré sú prefinancované dodávateľom), ako aj náklady, ktoré
majú charakter zľavy z ceny, sú priraditeľné k predanému
výrobku (v tomto prípade je potrebné do ukazovateľa započítať
kladnú hodnotu poskytnutej zľavy). Nezapočítavajú sa náklady na
dopravu, poistenie a pod.
5

190. MODUL –
Obstarané investície celkom
Riadky

1
3-22

Celková hodnota obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku nákupom nového alebo použitého alebo bezodplatne
obstaraného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku z účtovnej
evidencie
Vypĺňať ako pri podvojnom účtovníctve

191. MODUL - vypĺňať ako pri podvojnom účtovníctve
193. MODUL – KAPACITY – vypĺňať ako pri podvojnom účtovníctve
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ZOZNAM VYBRANÝCH KAPACÍT
POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU PRE ROK 2018
1511

MÄSOVÝ PRIEMYSEL

6705

Porážky hovädzieho dobytka

t. ž. hm.

6706

Porážky ošípaných

t. ž. hm.

6711

Jatočné opracované mäso - hovädzie

tona

6712

Jatočné opracované mäso – bravčové

tona

6713

Jatočné opracované mäso - teľacie

tona

6714

Jatočné opracované mäso - ovčie, kozie

tona

6715

Chladiarne mäsa vo vise

tona

6716

Opracované mäso výsekové

tona

6720

Mäsové výrobky

tona

6721

Mäsové konzervy

tona

6722

Mäsové výrobky tepelne neopracované

tona

6723

Mäsové výrobky tepelne opracované

tona

6724

Masť bravčová

tona

6941

Mraziarenské skladovacie kapacity

m3 už. pr.

1512

HYDINÁRSKY PRIEMYSEL

6730

Porážky jatočnej hydiny

t. ž. hm

6731

Porážky vodnej hydiny

t. ž. hm

6735

Hydina vrátane drobkov mrazená

tona

6740

Hydina vrátane drobkov chladená

tona

6741

Hydina porciovaná a delená

tona

6742

Hydinové výrobky

tona

6745

Hydinové konzervy a hotové jedlá, polotovary

tona

6755

Majonézy, majonézové výrobky, krémy

tona

6941

Mraziarenské skladovacie kapacity

m3 už. pr.

1520

PRIEMYSEL SPRACOVANIA RÝB

6941

Mraziarenské skladovacie kapacity

m3 už. pr.

6945

Chladiarenské skladovacie kapacity

m3 uz.pr.

6951

Spracovanie morských rýb (vrátane rýb do šalátov)

tona

6953

Spracovanie sladkovodných rýb (vrátane rýb do šalátov)

tona

6955

Výroba šalátov z rýb

tona

6956

Výroba ostatných šalátov (bez rýb)

tona

6957

Ryby konzervované a výrobky z rýb

tona

1533
6721
6805
6806
6807

KONZERVÁRENSKÝ PRIEMYSEL,VÝROBA DROŽDIA A OCTU
Mäsové konzervy
Sterilizované kompóty
Sterilizovaná zelenina okrem uhoriek
Sterilizované uhorky

tona
tona
tona
tona

6808

Kvasená kapusta

tona

6809

Sušené ovocie, kandizované ovocie a suché plody

tona

6810

Hotové jedlá konzervované

tona

6811

Sušená zelenina okrem koreninovej papriky

tona

6812

Sušená koreninová paprika

tona

6813

Chuťové prísady a koreniny

tona

6814

Prípravky polievkové a pokrmové

tona
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6815

Rajčinový pretlak

tona

6816

Kečup

tona

6817

Džemy, lekváre, marmelády, ovocné pretlaky

tona

6818

Detská výživa

tona

6819

Ovocné nátierky

tona

6820

Ostatné konzervované ovocné a zeleninové výrobky

tona

6821

Zeleninové šťavy

tona

6822

Ovocné šťavy

tona

6823

Ovocné a zeleninové nápoje

tona

6825

Konzumné sirupy

tona

6829

Vaječné hmoty

tona

6830

Limonádové sirupy

tona

6831

Nealkoholické nápoje v prášku

tona

6862

Ocot 8%

hl

6863

Ocot 10 %

hl

6865

Droždie

tona

6866

Horčica

tona

1541
6915

TUKOVÝ PRIEMYSEL
Spracovanie olejnatých semien okrem repky a slnečnice

tona

6916
6917
6919
6920
6921
6922
6924
6925
6926
6927
6928

Spracovanie repky
Spracovanie slnečnice
Emulgované rastlinné jedlé tuky tekuté
Roztierateľné rastlinné jedlé tuky
Pokrmové rastlinné tuky vrátane stužených
Olej slnečnicový
Olej repkový
Tofu syr
Sojové výrobky
Sojový nápoj (mlieko)
Rastlinné maslo

tona
tona
tona
tona
tona
tona
tona
tona
tona
tona
tona

1551

MLIEKARENSKÝ PRIEMYSEL

6674

Konzumné mlieko

tona

6675

Trvanlivé mlieko (z konzumného mlieka)

tona

6676

Kyslomliečne výrobky vrátane jogurtov

tona

6677

Jogurty

tona

6678

Konzumná smotana (od 10 % tuku), vrátane kyslej

tona

6679

Nápoje na baze mlieka a srvátky

tona

6680

tona

6681

Maslo (od 80 % do 90 % tuku, najviac 16 % vody)
Ost. výrobky z ml. tuku (maslo s 75 % a 50 % obs. tuku, nátierky, ost. tuky s obs. ml. tuku
od 10 do 82 % z celkového obsahu tukov)

6682

Ost. čerstvé ml. výrobky (napr. pudingy, peny, nášľahy a iné dezerty bez jogurtovej kultúry) tona

6683

Ostatné čerstvé výrobky s rastlinným tukom

tona

6684

Sušené mliečne výrobky

tona

6690

Syry celkom, bez tavených syrov

tona

6695

Tavené syry

tona

6696

Bryndza

tona

6697

Tvarohy

tona

6698

Ostatné spracované výrobky (napr. tvar. a syr. nátierky, dezerty a krémy)

tona

6699

Ostatné spracované výrobky s rastlinným tukom

tona
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tona

1561

MLYNSKÝ PRIEMYSEL

6760

Zomelok pšenice

tona

6761

Zomelok raže

tona

6762

Pšeničná múka

tona

6763

Ražná múka

tona

6764

Múčne zmesi na výrobu potravinárskych výrobkov

tona

6766

Múky (okrem pšeničnej a ražnej)

tona

6767

Krupica

tona

6768
1562

Ostatné výrobky z obilných zŕn
ŠKROBÁRENSKÝ PRIEMYSEL

tona

6892

Zemiakový škrob

tona

6893

Pšeničný škrob

tona

6894

Kukuričný škrob

tona

6905

Škrobové deriváty okrem izoglukózy

tona

6906

Izoglukóza

tona

6907

Zemiakové lupienky a krekry

tona

6908

Zemiaková kaša

tona

6909

Výrobky zo zemiakového škrobu

tona

6910
1581

Výrobky z kukuričného škrobu
PEKÁRENSKÝ A CUKRÁRENSKÝ PRIEMYSEL

tona

6765

Chlieb čerstvý

tona

6769

Pečivo jemne

tona

6770

Pečivo čerstvé

tona

6771

Ostatné pekárenské výrobky

tona

6772

Špeciálne výrobky z obilia (müsli, expand. a extrud. výrobky)

tona

6775

Cestoviny

tona

6776

Prípravky a zmesi na pekárenskú a cukrárenskú výrobu

tona

6780

Výrobky cukrárske okrem trvanlivých

tona

6781
1583

Výroba perníkov
CUKROVARNÍCKY PRIEMYSEL

tona

6930

Denné spracovanie repy

tona/24 h.

6931

Množstvo spracovanej repy

tona

6932

Výroba cukru

tona

6933
1584
6875
6876

Výroba melasy
tona
CUKROVINKÁRSKY A PEČIVARENSKÝ PRIEMYSEL, VÝROBA KÁVOVÍN, KÁVY, ČAJU A MEDU
Zber prírodného medu
kg
Balenie prírodného medu
kg

6880

Výroba kakaového prášku

tona

6881

Výroba čokolády

tona

6882

Instantné kávové špeciality a čokoládové nápoje

tona

6883

Cukrovinky čokoládové

tona

6884

Cukrovinky nečokoládové (vrátane bielej čokolády)

tona

6885

Trvanlivé pečivo

tona

6886

Prísady a prípravky do pečiva

tona

6887

Spracovanie zrnkovej a instantnej kávy

tona

6888

Kávoviny, prípravky, prísady a výťažky z kávy a kávovín

tona
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6889

Spracovanie sušeného a instantného čaju

tona

6890

Výťažky, esencie, koncentráty a prípravky z čaju

tona

1591

LIEHOVARNÍCKY PRIEMYSEL

6850

Surový lieh

l a.

6855

Rafinovaný lieh

l a.

6856

Ovocné destiláty

l a.

6860

Liehoviny

l a.

6861

Plniace kapacity

l a.

1593

VINÁRSKY PRIEMYSEL

6835

Výroba hroznového vína celkom

hl

6836

Výroba bieleho vína

hl

6840

Fľaškové víno

hl

6841

Sudové víno

hl

6842

Stolové víno

hl

6843

Šumivé víno

hl

6844

Sýtené víno

hl

6845

Hroznový mušt

hl

6846

Ovocné víno

hl

6847

Ostatné kvasené nápoje

hl

1596

PIVOVARNÍCKY A SLADOVNÍCKY PRIEMYSEL

6790

Alkoholické pivo bez miešaných nápojov

hl

6791

Nealko pivo bez miešaných nápojov

hl

6792

Miešané nápoje typu Radler, Cider, atď. (alko aj nealko)

hl

6795

Slad

tona

6796

Sladové a pivné extrakty

tona

1598

PRIEMYSEL VÝROBY NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV

6870

Nealkoholické nápoje sýtené sladené

hl

6871

Nealkoholické nápoje sýtené nesladené

hl

6872

Stolová prírodná minerálna voda

hl

6873

Stolová pramenitá voda a balená pitná voda

hl

1599

MRAZIARENSKÝ PRIEMYSEL

6934

Výroba mrazených pekárenských výrobkov

tona

6935

Výroba mrazených zeleninových výrobkov

tona

6936

Výroba mrazených ovocných výrobkov

tona

6937

Výroba mrazených hotových jedál a polotovarov

tona

6938

Výroba mrazených krémov a zmrzliny

tona

6939

Zemiaky mrazené

tona

6940

Zmrazovacie kapacity

tona/hod.

6941

Mraziarenské skladovacie kapacity

m3 už. pr.

6945

Chladiarenské skladovacie kapacity

m3 už. pr.
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