
Účetní osnova

Nákladové druhy obsah typ poznámka

   501010  SM - ostatní materiál ostatní režijní mat. PRIF
Ostatní materiály AÚ 501.010 je rozdělen na účty: 501.011 mycí, úklidové a hygienické prostředky, 

501.012 etikety, štítky a lepidlo. Účet  501.010 ostatní materiál zůstane pro zbytek nezařaditelného 

materiálu;

501011 SM - mycí a hygienické úklidové prostředky nový = sanita PRIF
Ostatní materiály AÚ 501.010 je rozdělen na účty: 501.011 mycí, úklidové a hygienické prostředky, 

501.012 etikety, štítky a lepidlo. Účet  501.010 ostatní materiál zůstane pro zbytek nezařaditelného 

materiálu;

501012 SM - etikety, štítky, lepidlo nový = skladový materál PRIV
Ostatní materiály AÚ 501.010 je rozdělen na účty: 501.011 mycí, úklidové a hygienické prostředky, 

501.012 etikety, štítky a lepidlo. Účet  501.010 ostatní materiál zůstane pro zbytek nezařaditelného 

materiálu;

    501020  SM - odborný tisk, kanc. potř. tužky atd, mimo papíru PRIF
Odborný tisk, kancelářské potřeby AÚ 501.021 je přejmenován na kancelářský papír a dále rozdělen na 

501.020 odborný tisk, kancelářské potřeby;

    501021  SM - kancelářský papír nový PRIV
Odborný tisk, kancelářské potřeby AÚ 501.021 je přejmenován na kancelářský papír a dále rozdělen na 

501.020 odborný tisk, kancelářské potřeby;

    501030  SM - vlastní zboží S nepoužívají

    501040  SM - vlastní údržba materiál údržby PRIF

    501050  SM - OOP bunda, ochr pomůcky PRIF

    501060  SM - vlastní vzorky S zboží darem NEKN

    501070  SM - palety nákup palet - rozdělit zákaznické saldo PRIV
AÚ 501.070 palety zůstane výhradně palety, pro spotřebu přepravek je založen nový AÚ 501.071 

přepravky

    501071  SM - přepravky Změna obsahu PRIV
AÚ 501.070 palety zůstane výhradně palety, pro spotřebu přepravek je založen nový AÚ 501.071 

přepravky

    501080  SM - propagačního prapagační materiál PRIF

    501090  SM - folie a LPP nenormovaný skladovací materiál, včetně lepicích pásek PNN

Folie a ostatní obalový materiál 501.090 je rozdělen na 501.091 Folii a LPP normovaný, 501.090 folii a LPP 

nenormovaný a 501.092 ostatní obalový materiál.

pozn. spotřeba normovaného materiálu je dána kusovníkem. Např. na zabalení 1ks standardní palety je 

normovaná spotřeba 3m běžné metry balicí fólie o šířce 1m.

    501091  SM - folie a LPP normovaný nový PRIV

Folie a ostatní obalový materiál 501.090 je rozdělen na 501.091 Folii a LPP normovaný, 501.090 folii a LPP 

nenormovaný a 501.092 ostatní obalový materiál.

pozn. spotřeba normovaného materiálu je dána kusovníkem. Např. na zabalení 1ks standardní palety je 

normovaná spotřeba 3m běžné metry balicí fólie o šířce 1m.

    501092  SM - ostatní obalový materiál nový PRIV

Folie a ostatní obalový materiál 501.090 je rozdělen na 501.091 Folii a LPP normovaný, 501.090 folii a LPP 

nenormovaný a 501.092 ostatní obalový materiál.

pozn. spotřeba normovaného materiálu je dána kusovníkem. Např. na zabalení 1ks standardní palety je 

normovaná spotřeba 3m běžné metry balicí fólie o šířce 1m.

    501093  SM - IT komplet IT materiál PRIF

    501100  SM - DHIM do 5.000 Kč nepoužívají

    501110  SM - automateriálu komplet auto materiál PRIV

    501120  SM - náhradní díly baterky do tahačů PRIV

    501130  SM - pneumatiky pneu PRIV

    501140  SM - PHM AdBlue příměs na snížení emisí PRIV

    501150  SM - obalový materiál (subcontr. extra) přebalování - normovaná spotřeba PNN

    501200  SM - PHM nafta nafta PRIV

    501201  SM - PHM nafta-vrácená S nepoužívají

    501207  SM - PHM nafta - nedaňová PRIV

    501210  SM - PHM oleje olej PRIV

    501217  SM - PHM oleje - nedaňová nepoužívají

    501220  SM - PHM benzín benzín PRIF

    501227  SM - PHM benzín - nedaňová PRIF

    501230  SM - PHM plyn plyn - testování tahače PRIV

    501460  PHM rabaty osob. auta  - SK SR

    501470  PHM rabaty nákl. auta  - SK SR

    501600  Spotřeba materiálu - surovina vlastní maso k výrobě PNN

    501777  SM - nedaňová může být , nechat PRIF

    501880  SM - konsignační sklad SR

    501900  SM - MO minulé období NEKN

    502020  Spotřeba el. energie elektřina PRIF

    502030  Spotřeba plynu plyn PRIF

    502040  Spotřeba vody voda PRIV

    502050  Spotřeba tep. energie teplo PRIF

    502077  Spotřeba energie - nedaňová nepoužívají

    502920  Spotřeba el. energie - MO minulé období NEKN

    502930  Spotřeba plynu - MO minulé období NEKN

    502940  Spotřeba vody - MO minulé období NEKN

    502950  Spotřeba tep. energie - MO minulé období NEKN

    504030  Prodej zboží - přijatý bonus na zboží bonus na vstupu BON

    504093  PZ - IT nepoužívají

    504100  Prodej zboží - ostatní PN

    504120  PZ - NORMA mrazírna PN

    504125  PZ - J. MEINL chladírna nepoužívají

    504130  PZ - AHOLD mrazírna PN

    504135  PZ - AHOLD chladírna nepoužívají

    504150  PZ - PLUS mrazírna nepoužívají

    504160  PZ - PLUS chladírna nepoužívají

    504170  PZ - ZIMBO mrazírna PN

    504175  PZ - ZIMBO chladírna PN

    504180  PZ - BILLA mrazírna PN

    504190  PZ - BILLA chladírna PN

    504220  PZ - MAKRO nepoužívají

    504300  PZ - INTERHOPI PN

    504470  Prodej zboží - ostatní nepoužívají

    504640  Prodej zboží - NUTRICIA eshop PN

    504700  PZ - prodej obalů MP2001 nepoužívají

    504770  PZ - vlastní obaly - CR NEKN

    504800  PZ - cenové rozdíly NEKN

    504820  PZ - cen. rozd. - NORMA mraz. NEKN

    504825  PZ - cen. rozd. - J. MEINL chl nepoužívají

    504830  PZ - cen. rozd. - AHOLD mraz. NEKN

    504833  PZ - cen. rozd. - INTERHOPI NEKN

    504835  PZ - cen. rozd. - AHOLD chlad. nepoužívají

    504850  PZ - cen. rozd. - PLUS mraz. nepoužívají

    504860  PZ - cen. rozd. - PLUS chlad. nepoužívají

    504870  PZ - cen. rozd. - ZIMBO mraz. NEKN

    504875  PZ - cen. rozd. - ZIMBO chlad. NEKN

    504880  PZ - cen. rozd. - BILLA mraz. NEKN

    504890  PZ - cen. rozd. - BILLA chlad. NEKN

    504900  PZ - MO NEKN

    504950  Odpis - do normy inventurní rozdíly zevlastního zboží NEKN

    504990  Odpis - reklamace nepoužívají

    504996  Ostatní nákl. spoj. s poř. zb. bonus od dodavatele BON

    504997  SpD ke zboží spotřební daň NEKN

    504998  Clo ke  zboží nepoužívají

    504999  Přepravné ke zboží nepoužívají

    511010  Opravy a údržba - náklad. auta PRIV

    511020  Opravy a údržba - nemovitosti PRIF
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    511030  Opravy a údržba - mechanizmy práce při opravách MAN

    511040  Opravy a údržba - osobní auta PRIF

    511050  Opravy a údržba - chladicí technologie nový PRIF
Opravy a údržba ostatní  AÚ 511.050 je rozdělen na chladicí / mrazící technologie, 511.051 regály, 

511.053 opravy IT, 511.052 opravy strojního zařízení (balící stroje, mostový jeřáb apod.) a 511.054 ostatní 

pro zbytek nepřiřaditelných oprav

    511051  Opravy a údržba - regály nový PRIF
Opravy a údržba ostatní  AÚ 511.050 je rozdělen na chladicí / mrazící technologie, 511.051 regály, 

511.053 opravy IT, 511.052 opravy strojního zařízení (balící stroje, mostový jeřáb apod.) a 511.054 ostatní 

pro zbytek nepřiřaditelných oprav

511052 Opravy a údržba - Strojní zařízení (balicí stroje, mostové jeřáby) nový PRIF
Opravy a údržba ostatní  AÚ 511.050 je rozdělen na chladicí / mrazící technologie, 511.051 regály, 

511.053 opravy IT, 511.052 opravy strojního zařízení (balící stroje, mostový jeřáb apod.) a 511.054 ostatní 

pro zbytek nepřiřaditelných oprav

511053 Opravy a údržba - IT opravy nový PRIF
Opravy a údržba ostatní  AÚ 511.050 je rozdělen na chladicí / mrazící technologie, 511.051 regály, 

511.053 opravy IT, 511.052 opravy strojního zařízení (balící stroje, mostový jeřáb apod.) a 511.054 ostatní 

pro zbytek nepřiřaditelných oprav

    511054  Opravy a údržba - ostatní nový PRIF
Opravy a údržba ostatní  AÚ 511.050 je rozdělen na chladicí / mrazící technologie, 511.051 regály, 

511.053 opravy IT, 511.052 opravy strojního zařízení (balící stroje, mostový jeřáb apod.) a 511.054 ostatní 

pro zbytek nepřiřaditelných oprav

    511060  Údržba a opravy - NA  OL smluv na operativním leasingu PRIF

    511070  Opravy a údržba - palety opravy palet - souvisí s náklady na nové palety PRIV

    511080  Opravy mechanizmů - z rezervy SR

    511110  Opravy - automateriál SR

    511115  Opravy - pneumatiky SR

    511120  Opravy - náhradní díly SR

    511125  Opravy - olej SR

    511130  Opravy a údržba - mech. - mat. materiál údržby k opravě PRIV

    511800  Opravy - pojistná událost opravy na majetku HOPI a na fin leas =9 mil za 6 měsíců PRIF

    511900  Opravy a údržba - MO NEKN

    512005  Cestovní náhrady - dom. x zam. HU

    512010  Cestovní náklady - tuzemské řidiči i manažeři PRIV

    512020  Cestovní náklady - zahraniční řidiči i manažeři PRIV

    512077  Cestovní náklady - nad limit nepoužívají

    512900  Cestovní náklady - MO NEKN

    513010  Náklady na reprezentaci PRIF

    513177  Náklady na repre - S sklad (uzeniny, pivo, = občerstvení) PRIF

    513777  Náklady na repre - ostatní PRIF

    513900  Náklady na repre - MO NEKN

    518010  OS - nájemné objektů pronájem skladů PRIF

    518020  OS - nájemné manipulační techniky pronájem manipulační techniky MAN Nájemné stroj. zařízení AÚ 518.020 je přejmenován na nájemné manipulační techniky;

 518021 OS - Nájemné strojních zařízení nový - stroje vyjma mantech PRIF
Nájemné ostatní AÚ 518.040 je rozdělen na AÚ 518.021 nájemné strojních zařízení (plošiny, agregáty, 

balící stroje apod.);

    518030  OS - operativní nájem nákladních aut tahače PRIF

    518031  OS - mýto SK SR

    518035  OS - nájem nákladních aut - ostatní pronájem nákladní aut - krátkodoby PRIV

    518040  OS - nájemné ostatní zbytek, nájemné osobních aut PRIF
Nájemné ostatní AÚ 518.040 je rozdělen na AÚ 518.021 nájemné strojních zařízení (plošiny, agregáty, 

balící stroje apod.);

    518050  OS - výpočetní technika přefakturace z IT holding, dlouhofdobý servis na čtečky, … PRIF

    518060  OS - inzerce PRIF

    518070  OS - reklama PRIF

    518077  OS - nedaňové PRIF

    518080  OS - Obchodní zástupci IH/Erdinger přejmenovaný účet PON Reklama  - katalogy AÚ 518.080 přejmenován  na obchodní zástupci IH/Erdinger;

    518090  OS - celní odbavení recipročně k tržbám za celní služby (Procter …, EMCO,…) PRIV

    518100  OS - laboratorní rozbory minoritní náklad PRIV

    518110  OS - telefon, internet PRIF

    518115  OS - telefon - VIRTUÁLNÍ OPERÁTOR PRIF

    518120  OS - poštovné PRIF

    518130  OS - odvoz odpadu standardní odpad nebo kafilerka - účtovat k tíži skladu PRIV

    518140  OS - přepravné DHL přepravné zaměstnanců; doprava DHL… PON

    518141  OS - logistické služby - doprava nadkapactní kooperace; interní kooperace HOPI PRIV

    518142  OS - logistické služby - sklad nadkapactní kooperace; interní kooperace HOPI PRIV

    518143  OS - přepravné zaměstnanci nový PRIF

    518140  OS - přepravné původní AÚ
Přepravné AÚ 518.140 je rozdělen na 518.243 zaměstnance, 518244 zásilkové služby (přepravy typu PON 

např. DHL pro zákazníka Procter & Gamble)  a 518.245 přepravné - ostatní pro zbytek nezařaditelných 

přeprav;

    518141  OS - logistické služby původní AÚ
Logistické služby 518.141 jsou rozděleny na 518.240 manipulace, 518.241 Skladování a 518.242 ostatní 

(pro účtování logistiky typu PON z HOPI SK/HU, která značně souvisí s fakturovanými výnosy na 

zákazníka);

518240 Logistické služby - MANIPULACE nový PRIV
Logistické služby 518.141 jsou rozděleny na 518.240 manipulace, 518.241 Skladování a 518.242 ostatní 

(pro účtování logistiky typu PON z HOPI SK/HU, která značně souvisí s fakturovanými výnosy na 

zákazníka);

518241 Logistické služby - SKLADOVÁNÍ    nový PRIF
Logistické služby 518.141 jsou rozděleny na 518.240 manipulace, 518.241 Skladování a 518.242 ostatní 

(pro účtování logistiky typu PON z HOPI SK/HU, která značně souvisí s fakturovanými výnosy na 

zákazníka);

518242 Logistické služby - OSTATNÍ nový PON
Logistické služby 518.141 jsou rozděleny na 518.240 manipulace, 518.241 Skladování a 518.242 ostatní 

(pro účtování logistiky typu PON z HOPI SK/HU, která značně souvisí s fakturovanými výnosy na 

zákazníka);

518243 Přepravné - ZAMĚSTNANCI nový PRIF
Přepravné AÚ 518.140 je rozdělen na 518.243 zaměstnance, 518244 zásilkové služby (přepravy typu PON 

např. DHL pro zákazníka Procter & Gamble)  a 518.245 přepravné - ostatní pro zbytek nezařaditelných 

přeprav;

518244 Přepravné - ZASILKOVÁ SLUŽBA (DHL pro PG) nový PRIV
Přepravné AÚ 518.140 je rozdělen na 518.243 zaměstnance, 518244 zásilkové služby (přepravy typu PON 

např. DHL pro zákazníka Procter & Gamble)  a 518.245 přepravné - ostatní pro zbytek nezařaditelných 

přeprav;

518245 Přepravné - OSTATNÍ nový PRIF
Přepravné AÚ 518.140 je rozdělen na 518.243 zaměstnance, 518244 zásilkové služby (přepravy typu PON 

např. DHL pro zákazníka Procter & Gamble)  a 518.245 přepravné - ostatní pro zbytek nezařaditelných 

přeprav;

    518150  OS - přeprava cenin peníze PRIF

    518160  OS - poradenské služby PRIF

    518161  OS - právní služby PRIF

    518170  OS - pojistné události nepoužívají

    518180  OS - market. podpora prodeje nepoužívají

    518190  OS - ostraha objektů PRIF

    518200  OS - stravování EUREST nepoužívají

    518210  OS - factoringový poplatek PRIF

    518220  OS - ISO 9002 certifikace, … PRIF

    518230  OS - školení, semináře, kurzy PRIF

    518300  OS - leasing osobních aut komplet OA - finleas PRIF

    518307  OS - leasing osobné autá (N) - SK SR

    518310  OS - leasing nákladních aut návěsy a sólo vozidla PRIF

    518320  OS - leasing fixní
chladicí, mrazicí techn., regály, balicí stroje, výpočetní 

technika - čtečky
PRIF

    518330  OS - leasing variabilní leasing manipulační techniky PRIF

    518400  OS - údržba pracovních oděvů nepoužívají

    518410  OS - údržba manipul. prostor nepoužívají

    518420  OS - ostatní skladové práce SR, HU
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    518500  OS - různé PRIF

Různé AÚ 518.500 jsou rozděleny na 518.501 pronájmy prostor - servisní poplatek (služby spojené s 

pronájmy prostor jako údržba infrastruktury pronajatých budov apod.), 518.502 EKOKOM (poplatek za 

likvidaci obalů uváděných na trh), 518.503 mytí vozidel (nákladní / osobní auta) a 518504 úklid a 

deratizace (pro všechny služby tzv. hygienické správy objektů), 518.500 různé zůstává pro zbytek 

nezařaditelných ostatních služeb;

    518501  OS - pronájmy prostor, servisní poplatek nový PRIF

Různé AÚ 518.500 jsou rozděleny na 518.501 pronájmy prostor - servisní poplatek (služby spojené s 

pronájmy prostor jako údržba infrastruktury pronajatých budov apod.), 518.502 EKOKOM (poplatek za 

likvidaci obalů uváděných na trh), 518.503 mytí vozidel (nákladní / osobní auta) a 518504 úklid a 

deratizace (pro všechny služby tzv. hygienické správy objektů), 518.500 různé zůstává pro zbytek 

nezařaditelných ostatních služeb;

    518502  OS - EKOKOM nový PRIF

Různé AÚ 518.500 jsou rozděleny na 518.501 pronájmy prostor - servisní poplatek (služby spojené s 

pronájmy prostor jako údržba infrastruktury pronajatých budov apod.), 518.502 EKOKOM (poplatek za 

likvidaci obalů uváděných na trh), 518.503 mytí vozidel (nákladní / osobní auta) a 518504 úklid a 

deratizace (pro všechny služby tzv. hygienické správy objektů), 518.500 různé zůstává pro zbytek 

nezařaditelných ostatních služeb;

    518503  OS - mytí vozidel mytí tahačů i osobních aut PRIF

Různé AÚ 518.500 jsou rozděleny na 518.501 pronájmy prostor - servisní poplatek (služby spojené s 

pronájmy prostor jako údržba infrastruktury pronajatých budov apod.), 518.502 EKOKOM (poplatek za 

likvidaci obalů uváděných na trh), 518.503 mytí vozidel (nákladní / osobní auta) a 518504 úklid a 

deratizace (pro všechny služby tzv. hygienické správy objektů), 518.500 různé zůstává pro zbytek 

nezařaditelných ostatních služeb;

518504 OS - Úklid a deratizace nový PRIF

Různé AÚ 518.500 jsou rozděleny na 518.501 pronájmy prostor - servisní poplatek (služby spojené s 

pronájmy prostor jako údržba infrastruktury pronajatých budov apod.), 518.502 EKOKOM (poplatek za 

likvidaci obalů uváděných na trh), 518.503 mytí vozidel (nákladní / osobní auta) a 518504 úklid a 

deratizace (pro všechny služby tzv. hygienické správy objektů), 518.500 různé zůstává pro zbytek 

nezařaditelných ostatních služeb;

    518707  OS - cizí př. Kart.distribuce PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518708  OS - cizí př. Copacking Houdek PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518709  OS - cizí př. Vileda PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518710  OS - cizí př. Vodň.drůbež Praha PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518711  OS - cizí př. Vodň.drůbež Prostějov PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518712  OS - cizí př. Norma mrazírna PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518713  OS - cizí př. Ahold mrazírna PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518714  OS - cizí př. Agro Jesenice PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518715  OS - cizí př. LaLorraine mrazí PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518716  OS - cizí př. Dr.Oetker mrazír PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518717  OS - cizí př. Zimbo PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518718  OS - cizí př. Okay PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518719  OS - cizí př. Billa mrazírna PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518720  OS - cizí př. Billa chladírna PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518722  OS - cizí př. Unilever PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518723  OS - cizí př. Makro Praha PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518724  OS - cizí př. Makro Prostějov PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518725  OS - cizí př. Dry Tesco PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518726  OS - cizí př. Boh. Sekt Praha PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518727  OS - cizí př. Boh. Sekt Prost. PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518728  OS - cizí př. Mlék.Hlinsko Pra PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518729  OS - cizí př. Mlék.Hlinsko Pro PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518730  OS - cizí př. AmRest Jažlovice PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;
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    518731  OS - cizí př. AmRest Stránčice PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518733  OS - cizí př. Interhopi PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518741  OS - cizí př. Kraft Foods PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518742  OS - cizí př. Procter tuzemská PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518744  OS - cizí př. Procter mezináro PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518745  OS - cizí př. Tesco mrazírna PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518746  OS - cizí př. Bolton PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518747  OS - cizí př. Emco PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518748  OS - cizí př. Tesco Koruna PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518749  OS - cizí př. Nutricie PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518750  OS - cizí př. Maresi PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518787  OS - cizí př. Nestlé PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518788  OS - cizí př. Olma tuzemská PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518789  OS - cizí př. Olma zahraniční PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518790  OS - cizí př. Spedice tuzemská váže se k NS dovytěžování PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518793  OS - cizí př. Spedice mezinár. váže se k NS dovytěžování PRIV
Cizí přeprava (externí doprava) - v návaznosti na optimalizační úpravy procesu controllingu bude možno 

účty externí dopravy na jednotlivé partnery v budoucnosti zrušit, počítá se s rozdělením AÚ na 518.790 

tuzemská externí doprava a 518.793 mezinárodní externí doprava;

    518900  OS - MO minulé období NEKN

    521010  Mzdové náklady bez OON PRIF 52* zatím nechat beze změn

    521010P  Mzdové náklady bez OON; přímé nový PMZ 52* zatím nechat beze změn

    521011  Mzdové náklady - nevyčerpané d SR, HU 52* zatím nechat beze změn

    521020  Mzdové náklady-OON PRIF 52* zatím nechat beze změn

    521020P  Mzdové náklady-OON;přímé nový PMZ 52* zatím nechat beze změn

    521030  Náhrada příjmu při  PN PRIF 52* zatím nechat beze změn

    521077  Mzdové náklady bez OON - nedaň PRIF 52* zatím nechat beze změn

    521400  Mzdové náklady odm. úspor PHM SR PRIF 52* zatím nechat beze změn

    522077  Příjmy společníků  ze ZČ PRIF 52* zatím nechat beze změn

    523077  Odměny členům org. společ. PRIF 52* zatím nechat beze změn

    524010  Sociální pojištění - měsíční PRIF 52* zatím nechat beze změn

    524010P  Sociální pojištění - měsíční;přímé nový PMZ 52* zatím nechat beze změn

    524020  Zdravotní pojištění - měsíční PRIF 52* zatím nechat beze změn

    524020P  Zdravotní pojištění - měsíční;přímé nový PMZ 52* zatím nechat beze změn

    524021  Příplatek zdrav. poj. - firma PRIF 52* zatím nechat beze změn

    524022  Příplatek zdravotního pojištění PRIF 52* zatím nechat beze změn

    524030  Příspěvek do gar. fondu - SK SR 52* zatím nechat beze změn

    524040  Doplnkové dôchodkové sporenie- PRIF 52* zatím nechat beze změn

    524077  Zák.sociální a zdravotní poj. PRIF 52* zatím nechat beze změn

    524177  Státní fond rehabilitace zdrav PRIF 52* zatím nechat beze změn

    524900  Zák. soc. a zdrav. pojištění - MO NEKN 52* zatím nechat beze změn

    525010  Mzdové náklady - EXTERNÍ ČR agenturní pracovníci PMZ 52* zatím nechat beze změn

    527010  Příspěvek na stravování PRIF 52* zatím nechat beze změn

    527012  Zam. přípl. - podpora v nezam. PRIF 52* zatím nechat beze změn

    527013  Příplat. na odb. vzdělávání PRIF 52* zatím nechat beze změn

    527014  Příplat. na rehab. těl. postiž PRIF 52* zatím nechat beze změn

    527015  Ost.soc.náklady - zdanění přís PRIF 52* zatím nechat beze změn

    527020  Zák. pojiš. odp. org. - čtvrt. PRIF 52* zatím nechat beze změn

    527030  Přísp. na strav. -  EUREST PRIF 52* zatím nechat beze změn

    527031  Doplňkový prodej -  EUREST PRIF 52* zatím nechat beze změn

    527040  Penzijní připojištění PRIF 52* zatím nechat beze změn

    527050  Sankce za nezam. obč. se ZPS PRIF 52* zatím nechat beze změn

    527060  Závodní zdrav. preventiv. péče PRIF 52* zatím nechat beze změn

    527070  Příspěvek na živ. poj. zaměstn PRIF 52* zatím nechat beze změn

    527077  Přísp. na strav. - nad limit PRIF 52* zatím nechat beze změn

    527080  Náhrada príjmu pri DPN PRIF 52* zatím nechat beze změn

    527100  Zákon. tvorba soc. fondu - SK SR 52* zatím nechat beze změn

    527110  Soc. a hyg. zabezp. prac. - SK SR 52* zatím nechat beze změn

    527120  Odstupné SR 52* zatím nechat beze změn

    527130  Odchodné SR 52* zatím nechat beze změn

    527300  Pracov. odev a ochr. pom. - SK SR 52* zatím nechat beze změn

    527400  Školenia zamestnancov - SK SR 52* zatím nechat beze změn

    527800  Ostatní sociální náklady PRIF 52* zatím nechat beze změn

    527900  Zákonné sociální náklady - MO NEKN 52* zatím nechat beze změn

    528077  Náklady na studia nepoužívají 52* zatím nechat beze změn
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    528177  Příspěvek na strav. - nad lim. PRIF 52* zatím nechat beze změn

    528877  Ost. soc. nákl. - daň. neuzn. PRIF 52* zatím nechat beze změn

    531010  Daň silniční PRIF

    531900  Daň silniční - MO NEKN

    532010  Daň z nemovitostí PRIF

    532900  Daň z nemovitostí - MO NEKN

    538010  Ostatní daně a poplatky PRIF

    538011  Daň za povolenou činnost HU

    538015  Ostatní poplatky nepoužívají

    538020  Dálniční známky PRIF

    538030  Mýtné - CZ PRIV

    538035  Mýtné - zahraničí PRIV

    538040  Ostatní daně a poplatky PRIF

    538077  Ost. daně a popl. daň. neuzn. PRIF

    538400  Daň za použití sl. vozu k souk nepoužívají

    538900  Ostatní daně a poplatky - MO NEKN

    541010  Zůstatková cena prodaného IM NEKN

    541020  Zůstatková cena prodané NIM NEKN

    541077  Zůst. cena prod. IM-daň. neuz. NEKN

    541900  Zůst. cena prodaného IM - MO NEKN

    542011  Prodaný materiál - PHM přeprodej nafty PRIF
Náklady na prodaný materiál AÚ 542* je rozdělen na 542.010 PHM, 542.070 Palety, 542.071 přepravky a 

nově se založí AÚ 542.011Ostatní

    542010  Prodaný materiál - ostatní Prodej oděvů a ostatní PRIF
Náklady na prodaný materiál AÚ 542* je rozdělen na 542.010 PHM, 542.070 Palety, 542.071 přepravky a 

nově se založí AÚ 542.011Ostatní

    542070  Zůstatková cena prodaných PALET náklad z prodanýc palet PRIF
Náklady na prodaný materiál AÚ 542* je rozdělen na 542.010 PHM, 542.070 Palety, 542.071 přepravky a 

nově se založí AÚ 542.011Ostatní

    542071  Zůstatková cena prodaných PŘEPRAVEK nový účet PRIF
Náklady na prodaný materiál AÚ 542* je rozdělen na 542.010 PHM, 542.070 Palety, 542.071 přepravky a 

nově se založí AÚ 542.011Ostatní

    542900  Prodaný materiál - MO NEKN

    543077  Dary sponzorské - finanční NEKN

    543177  Dary sponzorské - zboží S dar z vlastní zásoby NEKN

    543277  Dary do 2 000 Kč NEKN

    543377  Dary ostatní NEKN

    544010  Sml. pokuty a penále NEKN

    544077  Sml. pokuty a penále - nedaň. NEKN

    544900  Sml. pokuty a penále - MO NEKN

    545077  Ostatní pokuty a penále NEKN

    546010  Odpis pohledávky - vlastní NEKN

    546020  Odpis pohledávky - nakoupené NEKN

    546030  Odpis pohledávky - postoupení NEKN

    546031  Odpis post. pohl. - factoring NEKN

    546077  Odpis pohledávky NEKN

    546900  Odpis pohledávky - MO NEKN

    547010  Tvorba zákonných OP k pohl. NEKN

    547077  Tvorba OP k pohl. - nedaň. nepoužívají

    548010  OPN-poskytnuté slevy S bonusy, používá se toto na 504 BON

    548015  OPN - přefakturace nepoužívají

    548020  OPN-náhrada za ztrátu výd. nepoužívají

    548030  OPN-ostatní PRIF

    548050  OPN-haléřové vyrovnání PRIF

    548060  OPN-opravy škod na ciz. maj. SR

    548077  OPN-daňově neuznatelné PRIF

    548080  OPN-tech. zhod. do st. limitu nepoužívají

    548090  OPN-nedoplatky NEKN

    548100  OPN-havarijní pojištění PRIF

    548105  OPN-pojištění čelního skla PRIF

    548110  OPN-povinné ručení PRIF

    548120  OPN-pojistné ostatní zboží a majetek PRIF

    548130  OPN-zákon. poist. odp. - SK SR

    548300  OPN-škoda na ciz. maj. B.SEKT škody na cizím zboží NEKN

    548305  OPN-škoda na ciz. maj. MAKRO škody na cizím zboží NEKN

    548310  OPN-škoda na ciz. maj. UNILEV. škody na cizím zboží NEKN

    548315  OPN-škoda na ciz. maj. DOPRAVA škody na cizím zboží NEKN

    548320  OPN-škoda na ciz. maj. OSTATNÍ škody na cizím zboží NEKN

    548900  OPN-MO NEKN

    549010  Škody  - uplat. u pojišťovny nepoužívají

    549020  Manka a škody před. k úhradě nepoužívají

    549077  Manka v pokladně nepoužívají

    549177  Manka ve zboží NEKN

    549277  Poškozené zboží - likvidace nepoužívají

    549305  Manko v zás.-př. k úhr. zam. nepoužívají

    549307  Manko v zás.-bez př. úhrady nepoužívají

    549310  Manko v zás.-př. k úhr. 3.os. nepoužívají

    549315  Manko v zás.-př. k úhr. poj. nepoužívají

    549325  Škoda na zás.-př. k úhr. zam. NEKN

    549327  Škoda na zás.-bez př. úhrady NEKN

    549330  Škoda na zás.-př. k úhr. 3.os. NEKN

    549335  Škoda na zás.-př. k úhr. poj. NEKN

    549345  Manko v pokl.-př. k úhr. zam. nepoužívají

    549350  Šk.na ost.maj.-př. k úhr. zam. NEKN

    549355  Šk.na ost.maj.-př. k úhr. 3.os NEKN

    549357  Šk.na ost.maj.-bez př. úhrady NEKN

    549360  Šk.na ost.maj.-př. k úhr. poj. NEKN

    549377  Neuznané reklamace NEKN

    549900  Manka a škody - MO NEKN

    551011  Odpisy zřizovacích výdajů PRIF

    551013  Odpisy software PRIF

    551014  Odpisy majetkových práv PRIF

    551018  Odpisy DNHIM PRIF

    551021  Odpisy budov, hal a staveb PRIF

    551022  Odpisy strojů, přístr. a zař. PRIF

    551023  Odpisy dopravních prostředků PRIF

    551028  Odpisy DHIM - do 20 tis. Kč PRIF

    551029  Odpisy pronajatého majetku PRIF

    551048  Odpisy DHIM - do 40 tis. Kč PRIF

    551170  ZC IM vyřaz. likvid.-daň.uzn. přeúčtování ze 551177 NEKN

    551177  ZC IM vyřaz. likvid.-daň.neuzn NEKN

    551222  Odpisy strojů, přístrojů a zařízení-VAR SR

    551228  Odpisy DDHM - VAR SR

    552010  Rezerva - opravy aut nepoužívají

    552020  Rezerva - opravy nemovitostí nepoužívají
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    552030  Rezerva - opravy mechanizmů nepoužívají

    552040  Tvorba zákonných rezerv nepoužívají

    552200  Tvorba zák. rezerv - bonusy SK SR

    552300  Tvorba zák. rezerv - dovol. SK SR

    552430  Tvorba zák. rezerv - cen. roz. SK SR

    552500  Tvorba zák. rezerv - ost. rez. SK SR

    554010  Tvorba a zaúčtování ostatních nepoužívají

    554077  Tvorba a zaúčtování ostatních nedaňový PRIF

    554200 Tvorba ost. rezerv - bonusy SK SR

    554300 Tvorba ost. rezerv - dovol. SK SR

    554430 Tvorba ost. rezerv - cen. roz. SK SR

    554500 Tvorba ost. rezerv - ost. rez. SK SR

    557010  Zúčt. oprávky k OP k nab.maj. PRIF

    558010  Tvorba zák. OP k pohled. NEKN

    558900  Tvorba zák. OP k pohled.-MO NEKN

    559077  Tvorba opravných položek NEKN

    561001  Prodané cenné papíry a vklady NEKN

    561077  Prodané CP a podíl-nedaňovka NEKN

    562001  Úroky k 231 010 nepoužívají

    562002  Úroky k 231 020 nepoužívají

    562003  Úroky k 231 030 nepoužívají

    562004  Úroky k 221 400 - VÚB nepoužívají

    562005  Úroky k 221 600 - ČS PRIF krátkodobé úroky - bankovní úvěry 562.005-007, faktoring 562.800;

    562006  Úroky k 231 060 - RFB PRIF krátkodobé úroky - bankovní úvěry 562.005-007, faktoring 562.800;

    562007  Úroky k 231 070 - KB PRIF krátkodobé úroky - bankovní úvěry 562.005-007, faktoring 562.800;

    562077  Neuhrazené nákladové úroky nepoužívají

    562110  Úroky k 461 110 PRIF Dlouhodobé úroky - investiční úvěry 562.510, obchodní úvěry 562.640; (úvěry na financování 

dlouhodobých aktiv neinvestiční povahy), finanční úvěry 562.110 (financování akvizičních investic) ;

    562120  Úroky k 461 120 nepoužívají

    562130  Úroky k 461 130 nepoužívají

    562140  Úroky k 461 140 nepoužívají

    562150  Úroky k 461 150 nepoužívají

    562210  Ostatní placené úroky PRIF
Úroky z vnitropůjček 562.210 (nákladové úroky z financování firem v rámci skupiny HOPI Holding);

    562310  Úroky k 461 310 nepoužívají

    562313  Úroky k 461 313 nepoužívají

    562320  Úroky k 461 320 nepoužívají

    562330  Úroky k 461 330 nepoužívají

    562333  Úroky k 461 333 nepoužívají

    562340  Úroky k 461 340 nepoužívají

    562343  Úroky k 461 343 nepoužívají

    562350  Úroky k 461 350 nepoužívají

    562353  Úroky k 461 353 nepoužívají

    562400  Úroky k 461 400 nepoužívají

    562410  Úroky k 461 410 nepoužívají

    562510  Úroky k 461 510 PRIF Dlouhodobé úroky - investiční úvěry 562.510, obchodní úvěry 562.640; (úvěry na financování 

dlouhodobých aktiv neinvestiční povahy), finanční úvěry 562.110 (financování akvizičních investic) ;

    562520  Úroky k 461 520 nepoužívají

    562630  Úroky k 479 130 nepoužívají

    562640  Úroky k 479 140 PRIF Dlouhodobé úroky - investiční úvěry 562.510, obchodní úvěry 562.640; (úvěry na financování 

dlouhodobých aktiv neinvestiční povahy), finanční úvěry 562.110 (financování akvizičních investic) ;

    562650  Úroky k 479 150 nepoužívají

    562660  Úroky k 479 160 nepoužívají

    562670  Úroky k 479 170 nepoužívají

    562680  Úroky k 479 180 nepoužívají

    562800  Úroky - factoring PRIF krátkodobé úroky - bankovní úvěry 562.005-007, faktoring 562.800;

    562810  Úroky - leasing nepoužívají

    562885  Úroky z dluhopisů nepoužívají

    563010  Kurzové ztráty - Banka NEKN

    563030  Kurzové ztráty - Roční NEKN

    563077  Kurzové ztráty NEKN

    563900  Kurzové ztráty - MO NEKN

    567010  Náklady z derivátových operací NEKN

    568010  Bankovní poplatky PRIF

    568020  Pojistné - auta nepoužívají

    568030  Pojistné - zákonné ručení nepoužívají

    568040  Pojistné - ostatní nepoužívají

    568050  Ostatní poplatky PRIF

    568070  Fa slevy Makro S nepoužívají

    568077  Ostatní finanční náklady nepoužívají

    568090  Ostatní finanční náklady nepoužívají

    568800  Halierové vyrovnanie - SK SR

    568900  Ostatní finanční náklady - MO NEKN

    569340  Manko v pok.-př. k úhr. poj. nepoužívají

    569343  Manko v pok.-př. k úhr. 3.os. nepoužívají

    569345  Manko v pok.-př. k úhr. zam. nepoužívají

    569347  Manko v pok.-bez př. úhrady nepoužívají

    574010  Tvorba finančních rezerv nepoužívají

    582010  Škody - živelná pohroma nepoužívají

    582020  Škody na zboží - uplat. u poj. nepoužívají

    582030  Škody ostatní - uplat. u poj. nepoužívají

    582060  Manka předepsaná k úhradě nepoužívají

    582070  Ostatní škody daňově uznatelné nepoužívají

    582077  Manka v pokladně nepoužívají

    582080  Škoda daňově uznatelná nepoužívají

    582088  Poškozené zboží - likvidace nepoužívají

    582177  Manka ve zboží nepoužívají

    582277  Ostatní manka a škody nepoužívají

    582300  Mimoř. škody na vlast. maj. nepoužívají

    582377  Neuznané reklamace nepoužívají

    582900  Manko a škody MO nepoužívají

    588010  OMN - ostatní nepoužívají

    588070  OMN - škoda cizí zásobě nepoužívají

    588077  OMN - daňově neuzn. nepoužívají

    588080  OMN - škody DANONE nepoužívají

    588090  OMN - škody BOH. SEKT nepoužívají

    588100  OMN - škody MAKRO nepoužívají

    588110  OMN - škody UNILEVER nepoužívají
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    588300  OMN - mimoř. škody na ciz. maj nepoužívají

    588900  OMN - MO nepoužívají

    591010  Daň z příjmu z BČ - splatná NEKN

    592010  Daň z příjmu z BČ - odlož. NEKN

    593010  Daň z příjmu z MČ - splatná nepoužívají

    594010  Daň z příjmu z MČ - odlož. nepoužívají

    595010  Dodatečné odvody daně z příjmu NEKN

    596010  Převod podílu na HV spol. nepoužívají

    597010  Převod dopravních nákladů nepoužívají

    597030  Převod výrobních nákladů nepoužívají

    597031  Vnitr. přeúčtování bonusů nepoužívají

    601000  Tržby za vlastní výrobky TRZ

    601600  Tržby za vlastní výrobky - maso pouze maso TRZ

    602610  Tržby za výkony logistiky - CW - skladné nový TRZ

    602611  Tržby za výkony logistiky - CW - manipulace nový TRZ

    602620  Tržby za výkony logistiky - XD - PAX nový TRZ

    602621  Tržby za výkony logistiky - XD - BBX nový TRZ

    602630  Tržby za výkony logistiky - VAS nový TRZ

    602640  Tržby za výkony logistiky - doprava nový TRZ

    602010  Tržby za výkony vl. dopravy zrušit

    602013  Tržby - UNILEVER TRZ

    602020  Tržby za ost. služby - tuz. TRZ

    602030  Tržby za ost. služby - zahr. TRZ

    602040  Tržby - PROCTER&GAMBLE TRZ

    602050  Tržby - MAKRO TRZ

    602060  Tržby - KRAFT FOODS TRZ

    602070  Tržby - EMCO TRZ

    602080  Tržby - nájemné PLUS nepoužívají

    602090  Tržby - CANDY nepoužívají

    602100  Tržby - Slovensko TRZ

    602110  Tržby - BOHEMIA SEKT TRZ

    602120  Tržby za ost. sl.-pauš. popl. VYN

    602130  Tržby - PLUS nepoužívají

    602200  Tržby - nájemné ostatní VYN

    602300  Tržby - výkony Interhopi - SK TRZ

    602500  Tržby za ost. služby - EUREST VYN

602600 Trby eshop TRZ Tržby jsou doplněny o AÚ 602.600 E-shop

    602900  Tržby - MO NEKNV

    604000  Tržby za zboží TRZ

    604030  Poskytnutý bonus na zboží BON

    604100  Tržby za zboží -ostatní TRZ

    604120  Tržby - NORMA mrazírna TRZ

    604125  Tržby - J. MEINL chladírna TRZ

    604130  Tržby - AHOLD mrazírna TRZ

    604135  Tržby - AHOLD chladírna TRZ

    604150  Tržby - PLUS mrazírna TRZ

    604160  Tržby - PLUS chladírna TRZ

    604170  Tržby - ZIMBO mrazírna TRZ

    604175  Tržby - ZIMBO chladírna TRZ

    604180  Tržby - BILLA mrazírna TRZ

    604190  Tržby - BILLA chladírna TRZ

    604220  Tržby - MAKRO TRZ

    604300  Tržby - Interhopi TRZ

    604310  Tržby - INTERHOPI EXPORT TRZ

    604400  Tržby - Centrální rozvoz TRZ

    604410  Tržby - C&C Chomutov TRZ

    604420  Tržby - Erdinger TRZ

    604440  Tržby - C&C Klášterec TRZ

    604450  Tržby - MO Karlovy Vary TRZ

    604460  Tržby - BENZINA TRZ

    604470  Tržby - Edeka TRZ

    604480  Tržby - GASTRO TRZ

    604640  Tržby eshop - zboží TRZ 604* eshop – vypuštěno „Nutricia“ 

    604641  Tržby eshop - služby TRZ 604* eshop – vypuštěno „Nutricia“ 

    604700  Tržby - prodej vlastních obalů VYN

    604820  Tržby NORMA mrazírna - CR TRZ

    604830  Tržby AHOLD mrazírna - CR TRZ

    604833  Tržby za zboží Interhopi - CR TRZ

    604870  Tržby ZIMBO mrazírna - CR TRZ

    604875  Tržby ZIMBO chladírna - CR TRZ

    604880  Tržby BILLA mrazírna - CR TRZ

    604890  Tržby BILLA chladírna - CR TRZ

    604900  Tržby - MO NEKV

    622010  Aktivace vnitropod. služeb minoritní - doprava Interhopi VYN

    623010  Aktivace nehmot. inv.majetku práce programátorů VYN

    624010  Aktivace dlouh. hm. majetku údržbáři na stavbách VYN Výnosy z prodaného materiálu AÚ 642* je recipročně je rozdělen stejně jako 542*; 

    641010  Tržby z prodeje HIM nepoužívají Výnosy z prodaného materiálu AÚ 642* je recipročně je rozdělen stejně jako 542*; 

    641020  Tržby z prodeje NIM VYN Výnosy z prodaného materiálu AÚ 642* je recipročně je rozdělen stejně jako 542*; 

    641077  Tržby z prod. HIM - daň. neuz. VYN Výnosy z prodaného materiálu AÚ 642* je recipročně je rozdělen stejně jako 542*; 

    641100  Tržby z prodeje HIM - bez IK VYN

    642010  Tržby z prodeje materiálu - PHM VYN

    642011  Tržby z prodeje materiálu - ostatní nový VYN

    642070  Tržby z prodeje PALET tržby z prodeje palet VYN

    642071  Tržby z prodeje PŘEPRAVEK změna obsahu účtu VYN

    642900  Tržby z prodeje materiálu - MO NEKV

    644010  Sml. pokuty a penále NEKV

    644077  Sml. pokuty a penále - nedaň. NEKV

    644900  Sml. pokuty a penále - MO NEKV

    646010  Výnosy z odepsaných pohledávek NEKV

    646020  Výnosy z nakoupených pohled. NEKV

    646030  Výnosy z postoupených pohled. NEKV

    646031  Výnosy z post. pohled. - fact. NEKV

    648010  JPV-přijaté bonusy BON

    648015  JPV - přefakturace nepoužívají

    648020  JPV-přijatá skonta nepoužívají

    648030  JPV-přefakturace všehochuť 500 tis/6 měsíců VYN

    648050  JPV-haléřové vyrovnání NEKV

    648070  JPV-náhrada pojist. zaměstnan. nepoužívají

    648077  JPV - různé - nedaňové VYN
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    648080  JPV-tržby z reklamy-katalogy nepoužívají

    648090  JPV-přeplatky NEKV

    648100  JPV-různé VYN

    648XXX  JPV-náhrady k zaměstnancům / dotace / ubytovny

    648115  JPV - telef. poplatek - VIRTUÁLNÍ OPERÁT VYN

    648120  JPV-náhr. škod od pojišťovny nepoužívají

    648130  JPV-náhr. škod od pojiš.-zboží nepoužívají

    648140  JPV-náhr. škod na vl.maj.-opr. plnění pojišťovny VYN

    648150  JPV-náhrada škody 3.osobou nepoužívají

    648200  JPV-náhrada škody odp. osobou nepoužívají

    648210  JPV - autobus, PHM, telefon jízdenky, atd VYN

    648300  JPV-náhr.šk.způs.na ciz. maj. poškozené zboží NEKV

    648305  JPV-manko v zás.-př.k úhr.zam. nepoužívají

    648310  JPV-manko v zás.-př.k úhr.3.os nepoužívají

    648315  JPV-manko v zás.-př.k úhr.poj. nepoužívají

    648325  JPV-šk. na zás.-př. k úhr.zam. NEKV

    648330  JPV-šk. na zás.-př. k úhr.3.os NEKV

    648335  JPV-šk. na zás.-př. k úhr.poj. NEKV

    648345  JPV-manko v pok.-př.k úhr.zam. nepoužívají

    648350  JPV-šk. na os.m.-př.k úhr.zam. NEKV

    648355  JPV-šk. na os.m.-př.k úhr.3.os NEKV

    648360  JPV-šk. na os.m.-př.k úhr.poj. NEKV

    648390  JPV-náhr.šk. na vl.maj.-ostat. NEKV

    648400  JPV-invent. přebytky na zás. NEKV

    648890  JPV - dotace "LIDSKÉ ZDROJE" NEKV

    648900  JPV-různé MO NEKV

    652010  Rezerva na opravy aut nepoužívají

    652020  Rezerva na opravy nemovitostí nepoužívají

    652030  Rezerva na opravy mechanizace nepoužívají

    652040  Zúčtování zákonných rezerv nepoužívají

    652200  Zúčt. zák. rezerv - bonusy SK SR

    652300  Zúčt. zák. rezerv - dovol. SK SR

    652430  Zúčt. zák. rezerv - cen. roz. SK SR

    652500  Zúčt. zák. rezerv - ost. rez. SK SR

    654010  Rezerva na kurzové ztráty nepoužívají

    654177  Zúčtovanie ostatných rezerv - dlohodobý nepoužívají

    654200  Zúčt. ost. rezerv - bonusy SK SR

    654300  Zúčt. ost. rezerv - dovol. SK SR

    654430  Zúčt. ost. rezerv - cen. roz. SK SR

    654500  Zúčt. ost. rezerv - ost. rez. SK SR

    657010  Zúčt. opráv. k oprav. pol. nepoužívají

    658010  Zúčt. zák. oprav. pol. nepoužívají

    658900  Zúčt. zák. oprav. pol. - MO nepoužívají

    659010  Zúčtování opravných položek nepoužívají

    659077  Zúčtování ost. oprav. položek nepoužívají

    661001  Tržby z prodeje CP a vkladů NEKV

    661077  Tržby z prodeje CP a podílů - NEKV

    662010  Úroky od peněžních ústavů VYN

    662020  Úroky od jiných dlužníků nepoužívají

    662030  Úroky u půjček VYN

    662077  Úroky daněné srážkou u zdroje nepoužívají

    662900  Úroky MO NEKV

    663010  Kurzové zisky - banky NEKV

    663030  Kurzové zisky - roční záv. NEKV

    663077  Kurzové zisky - roční - NEDAŇO NEKV

    663900  Kurzové zisky - MO NEKV

    667010  Výnosy z derivátových operací NEKV

    668010  Ostatní finanční výnosy nepoužívají

    668800 Halierové vyrovnanie - SK SR

    668900  Ostatní finanční výnosy MO NEKV

    669340  JFV-manko v pok.-př.k úhr.poj. nepoužívají

    669343  JFV-manko v pok.-př.k úhr.3.os nepoužívají

    669345  JFV-manko v pok.-př.k úhr.zam. nepoužívají

    674100  Zúčt.rezervy na kurz. ztráty nepoužívají

    688010  Přebytky zjiš. při inventuře nepoužívají

    688020  Náhrady od pojišťovny nepoužívají

    688030  Náhrady od pojiš. - zboží nepoužívají

    688040  Náhrady od pojiš. - opravy nepoužívají

    688050  Přebytky při inventuře - zboží nepoužívají

    688060  Náhrady škod odpov. osob. nepoužívají

    688070  Ostatní mimoř. výnosy - různé nepoužívají

    688077  Ostatní mimořádné výnosy nepoužívají

    688100  Ostatní přijaté náhrady nepoužívají

    688300  MV-náhr. mim. škod na vl. maj. nepoužívají

    688310  MV-náhr. mim. škod na ciz.maj. nepoužívají

    688900  Ostatní mimořádné výnosy - MO nepoužívají

    697010  Převod dopravních výnosů nepoužívají

    697030  Převod výrobních výnosů nepoužívají

    697031  Vnitr. přeúčtování bonusů nepoužívají

    800200  Správa na projekty

    800210  Správní režie

    802013  Služba - Subcontracting

    802020  Služba - skladování

    802030  Služba - manipulace

    802040  Služba - doprava

    802050  Služba mezi projekty

    804300  Obchodní marže MP / IH

    818100  Doprava

    818110  Doprava - Mýtné

    818310  Palety manipulované

    818320  CSO - Skladové práce

    818330  CSO - Administrativa

    818340  CSO - Opravy palet

    848010  Bonusy - přeúčtování nepoužívají

    848080  Katalogy, letáky nepoužívají

    849300  Škody nepoužívají

    880100 vnitro - náklady budov nový SEKV

880110 vnitro - energie nový SEKV

    880200 vnitro - společné náklady vedení nový SEKV
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    880300 vnitro - náklady IT nový SEKV

    880400 vnitro - náklady HR nový SEKV

    880500 vnitro - náklady společných jednicových pracovníků nový SEKV

    880600 vnitro - náklady společné MANTECH nový SEKV

    880700 vnitro - náklady nevytížených kapacit nový SEKV

    880800 vnitro - údržba nový SEKV

    880900 vnitro - převod interních výnosů nový SEKV
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