Príloha k opatreniu č. MF/24013/2011-74
Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

Poznámky Úč POD 3 - 04
POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k. 31.12. 2013
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Účtovná závierka
*)
x – zostavená
x – schválená

0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
A L A D A R
s r o

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica
J . K O Z A Ć E K A
PSČ
9 6 0

0 1

Číslo telefónu
/

Číslo
1 3

Názov obce
Z V O L E N
Číslo faxu
/

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 20.02.2014 Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie zodpovednej za
účtovníctva:
zostavenie účtovnej
závierky:
Schválené dňa:20.02.2014

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo
fyzickej osoby, ktorá je
účtovnou jednotkou:

*) Vyznačuje sa X
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A.

Informácie o účtovnej jednotke
Názov a sídlo podniku:
ALADAR, s.r.o.
J. Kozačeka 13
960 01 Zvolen
IČO: 36649864
DIČ: 2022207187
IČ DPH : SK2022207187
Hlavná činnosť:
Kúpa a predaj tovaru,
veľkoobchod
SK NACE: 46210
Deň vzniku spoločnosti:
dátum založenia: 8.6.2006
deň zápisu v OR: 8.6.2006
Spoločnosť je zapísaná v OR OS B. Bystrica odd. Sro., vložka č 11729/S
Opis hospodárskej činnosti:
Kúpa a predaj tovaru, obiloviny

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §
17 ods. 6 zákona č. 431/202 Z.Z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné
obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013
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B.

Informácie o členoch orgánov účtovnej jednotky

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej
v priebehu účtovného obdobia
Tabuľka č. 1
Výška podielu na základnom
Iný podiel na
imaní
Podiel na
ostatných
Spoločník, akcionár
hlasovacích
položkách VI
právach v %
ako na ZI
absolútne
v%
v%
a
b
c
d
e
Jozef Pápay
1992
20
20
Ing. Pavel Chabada
3984
40
40
MUDr. Martin Almáši
3984
40
40
Spolu
9960
100
100
Tabuľka č. 2
Spoločník, akcionár do dňa zmeny
v štruktúre spoločníkov, akcionárov
Spoločník, akcionár
a
Jozef Pápay
Spolu

E.

Dátum
zmeny
b
6.9.2013
x

Výška podielu na
základnom imaní
absolútne

v%

Podiel na
hlasovacích
právach v %

c

d

e

9958

100

Iný podiel na
ostatných
položkách VI
ako na ZI
v%
f

100

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1.
Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.
1.
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania
a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž a pod..) Súčasťou OC DM nie sú úroky.
Hmotný majetok je posudzovaný samostatne a podľa toho je zaradený do odpisových metód. Forma
a spôsob odpisovania je vyznačená priamo na karte HM.
2.
Zásoby
Nakúpené zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace
s obstaraním. Zásoby (materiál a tovar) sa pri nákupe účtujú na sklad spôsobom A.
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3.
Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú
obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné
a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek k pohľadávkam.
4.
Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
5.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
6.
Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
7.
Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
8.
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
9.
Operatívny prenájom
Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie
nájomca. V tomto roku sa operatívny prenájom neúčtoval.
10.
Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným
kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, neprepočítavajú na eurá, ale zostávajú ocenené v pôvodnom ocenení ako pri svojom vzniku.
V tomto roku sa neúčtovalo v cudzej mene.

11.
Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky
(rabat, bonusy, skontá, dobropisy a pod.)

F

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku ......... nie je
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný AktivovaObsta- Poskytnuté
né
OceniteľOstatný
majetok
Softvér
Goodwill
rávaný preddavky
náklady
né práva
DNM
DNM
na DNM
na vývoj
a
b
c
d
e
f
g
h

Spolu
i
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Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný AktivovaObsta- Poskytnuté
né
OceniteľOstatný
majetok
Softvér
Goodwill
rávaný preddavky
náklady
né práva
DNM
DNM
na DNM
na vývoj
a
b
c
d
e
f
g
h
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

Spolu
i
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Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku ............nie je
Dlhodobý nehmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Samostatné
Pestohnuteľné
Základné
Dlhodobý
vateľské
veci
stádo Ostatný
hmotný majetok Pozemky Stavby
celky
a súbory
a ťažné DHM
trvalých
hnuteľných
zvieratá
porastov
vecí
a
b
c
d
e
f
g
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
3000
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
3000
účtovného
obdobia

Obsta- Poskytnuté
rávaný preddavky Spolu
DHM na DHM
h

186200

i

j

189200

189200
186200
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Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
3000
účtovného
obdobia

189200
186200

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostatné
Pestohnuteľné
Základné
Dlhodobý
vateľské
Obsta- Poskytnuté
veci
stádo Ostatný
hmotný majetok Pozemky Stavby
celky
rávaný preddavky Spolu
a súbory
a ťažné DHM
trvalých
DHM na DHM
hnuteľných
zvieratá
porastov
vecí
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
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Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku ............... nie je
Dlhodobý hmotný majetok
Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať
7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku ............... nie je
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Podielové
PoskytPôžičky
Podielové
Ostatné Pôžičky
nuté
CP a podiely
s dobou ObstaCP
dlhodobé ÚJ v Ostatný
v spoločnosti
splatnosti rávaný preddav- Spolu
a podiely
kons. DFM
CP
s podstatným
najviac
DFM
ky
v DÚJ
a podiely celku
jeden rok
na DFM
vplyvom
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
Dlhodobý
finančný
majetok
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účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Podielové
Podielové
CP a podiely
CP
v spoločnosti
a podiely
s podstatným
v DÚJ
vplyvom
a
b
c
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Dlhodobý
finančný
majetok

Ostatné
dlhodobé CP
a podiely
d

Pôžičky
PoskytPôžičky
s dobou Obstanuté
ÚJ v Ostatný
splatnosti rávaný preddav- Spolu
kons. DFM
najviac
DFM
ky
celku
jeden rok
na DFM
j
e
f
g
h
i
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Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku ............... nie je
Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku ...... nie je
Obchodné meno
a sídlo spoločnosti,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Podiel ÚJ
na ZI v %

a
b
Dcérske účtovné jednotky

Bežné účtovné obdobie
Hodnota
Výsledok
vlastného
Podiel ÚJ
hospodárenia
imania ÚJ,
na hlasovacích
ÚJ, v ktorej má
v ktorej má ÚJ
právach v %
ÚJ umiestnený
umiestnený
DFM
DFM
c
d
e

Účtovná
hodnota DFM
f

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom
Ostatné realizovateľné CP a podiely
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

Dlhodobý finančný
majetok spolu

x

x

x

x

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti ......... nie je
Dlhové CP držané do
splatnosti
a
Do splatnosti viac ako päť
rokov
Do splatnosti od troch rokov
do piatich rokov vrátane
Do splatnosti od jedného

Druh CP

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

b

c

d

e

Vyradenie
Stav
dlhového CP
na konci
z účtovníctva
účtovného
v účtovnom
obdobia
období
f
g
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roka do troch rokov vrátane
Do splatnosti do jedného
roka vrátane
Dlhové CP držané do
splatnosti spolu

x

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách ......... nie je

Dlhodobé pôžičky
a
Do splatnosti viac ako päť rokov
Do splatnosti od troch rokov do
piatich rokov vrátane
Do splatnosti od jedného roka
do troch rokov vrátane
Do splatnosti do jedného roka
vrátane
Dlhodobé pôžičky spolu

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

b

c

d

Vyradenie
pôžičky
z účtovníctva
v účtovnom
období
e

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám ............. nie je
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Stav OP
Zúčtovanie OP
Stav OP
Zúčtovanie OP
Zásoby
na začiatku Tvorba
z dôvodu
na konci
z dôvodu zániku
účtovného
OP
vyradenia majetku účtovného
opodstatnenosti
obdobia
z účtovníctva
obdobia
a
b
c
d
e
f
Materiál
Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky na
zásoby
Zásoby spolu
Tabuľka č. 2
Nehnuteľnosť na predaj

Hodnota

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania
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13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať ............. nie je
Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Zásoby
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti
určenej na predaj ............. nie je
Tabuľka č. 1
Sumár od začiatku
Za bezprostredne
zákazkovej výroby až
Za bežné účtovné
Názov položky
predchádzajúce
do konca bežného
obdobie
účtovné obdobie
účtovného obdobia
a
b
c
d
Výnosy zo zákazkovej výroby
Náklady na zákazkovú výrobu
Hrubý zisk / hrubá strata
Tabuľka č. 2
Hodnota zákazkovej výroby

Za bežné účtovné obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na
zákazkovej výrobe
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia
alebo metódou nulového zisku
Suma prijatých preddavkov

b

Sumár od začiatku zákazkovej
výroby až do konca bežného
účtovného obdobia
c

Suma zadržanej platby

Tabuľka č. 3

Názov položky

Za bežné účtovné
obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

a
Výnosy zo zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj
Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj

Sumár od začiatku
zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej
na predaj až do konca
bežného účtovného
obdobia
d

Hrubý zisk / hrubá strata
Tabuľka č. 4
Hodnota zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj

Za bežné účtovné obdobie

Sumár od začiatku
zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na
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a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na
zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej
na predaj
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia
alebo metódou nulového zisku

predaj až do konca bežného
účtovného obdobia
c

b

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby
15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam ............. nie je

Pohľadávky

a
Pohľadávky
z obchodného styku
Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba
OP
c

Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
z dôvodu zániku
majetku
opodstatnenosti
z účtovníctva
d
e

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

Pohľadávky spolu
16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položky
V lehote splatnosti
Po lehote splatnosti
a
b
c
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
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

Pohľadávky spolu
d

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

16298,73

35473,70

51772,43
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Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

200000

200000

34845,23

34845,23

251143,96

35473,70

286617,66

Tabuľka č. 2

35473,70

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
c
35473,70

216298,73

0

286617,66

0

Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Bežné účtovné obdobie

a

b

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka
Krátkodobé pohľadávky spolu
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom
alebo inou formou zabezpečenia ........ nie je
Opis predmetu záložného práva
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou
formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné
právo
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené
právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu
Hodnota pohľadávky

x
x

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Pokladnica, ceniny

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
75837,92
432,01

Bežné bankové účty

49602,24

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

35,02
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Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

125440,16

467,03

Tabuľka č. 2
Bežné účtovné obdobie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
b

Krátkodobý finančný majetok
a

Prírastky

Úbytky

c

d

Stav na konci
účtovného
obdobia
e

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosťou do jedného
roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu
19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému
majetku ........ nie je
Stav OP
Tvorba
na začiatku
Krátkodobý finančný majetok
OP
účtovného
obdobia
a

b

Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
Stav OP
z dôvodu
z dôvodu zániku
na konci
vyradenia majetku
opodstatnenosti
účtovného
z účtovníctva
obdobia

c

d

e

f

Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
spolu
20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené
záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať ........ nie je
Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou
........ nie je
Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie/ zníženie
hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia
na výsledok
hospodárenia bežného

Vplyv ocenenia
na vlastné
imanie
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A
Majetkové CP na obchodovanie

účtovného obdobia
c

b

d

Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok spolu
22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane
aktív
Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu .. nie je
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov
položky

a

do jedného
roka
vrátane
B

Splatnosť
od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
c

viac ako
päť rokov
d

do jedného
roka
vrátane
e

Splatnosť
od jedného
roka do piatich
rokov vrátane
f

viac
ako päť
rokov
g

Istina
Finančný výnos
Spolu
24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo
o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Bezprostredne
Názov položky
predchádzajúce účtovné
obdobie
Účtovný zisk
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Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

0

Tabuľka č. 2

Účtovná strata

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
69,68

Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Názov položky

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

69,68

Iné
Spolu

69,68

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Názov položky
a
Dlhodobé rezervy, z toho:

Stav na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba

Použitie

Zrušenie

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

Krátkodobé rezervy, z toho:

Tabuľka č. 2
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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a

Stav na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba

Použitie

Zrušenie

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

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

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane

495440

Krátkodobé záväzky spolu (súv.r.106)

495440

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o
odloženom daňovom záväzku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
18

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu ....... nie je
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu
29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch ....... nie je
Názov vydaného
dlhopisu

Menovitá
hodnota

Počet

Emisný kurz

Úrok

Splatnosť

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých
finančných výpomociach ....... nie je
Tabuľka č. 1
Suma istiny
Suma istiny
Úrok
v príslušnej mene
Dátum
v príslušnej
Názov položky
Mena
p. a.
za bezprostredne
splatnosti mene za bežné
predchádzajúce
v%
účtovné obdobie
účtovné obdobie
a
b
c
d
e
f
Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery

Tabuľka č. 2
Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene za bežné
účtovné obdobie

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
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účtovné obdobie

a

b

c

d

e

f

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane
pasív
....... nie je
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné
obdobie ....... nie je
Tabuľka č. 1
Účtovná hodnota
Dohodnutá cena
Názov položky
podkladového
nástroja
pohľadávky
záväzku
a
b
c
d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:
Zabezpečovacie deriváty, z toho:
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Tabuľka č. 2

Názov položky

a
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena reálnej hodnoty
(+/-) s vplyvom na
výsledok
vlastné
hospodárenia imanie
b
c

Zmena reálnej hodnoty (+/-)
s vplyvom na
výsledok
vlastné imanie
hospodárenia
d
e

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi ....... nie je
Reálna hodnota
Zabezpečovaná položka

Bežné účtovné
obdobie

a

b

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
c

Majetok vykázaný v súvahe
Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené
Spolu

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu ... nie je
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov
položky

a

do jedného
roka
vrátane
b

Splatnosť
od jedného
roka do
piatich rokov
vrátane
c

Splatnosť
viac ako
päť rokov

do jedného
roka
vrátane

od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

viac ako
päť rokov

d

e

f

g

Istina
Finančný náklad
Spolu
35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (sluzby)
Bezprostredne
Bežné
predchádzajúce
účtovné
účtovné
obdobie
obdobie

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (tovar)
Bezprostredne
Bežné
predchádzajúce
účtovné
účtovné
obdobie
obdobie

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)
Bezprostredne
Bežné
predchádzajúce
účtovné
účtovné
obdobie
obdobie
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a
SK

b
14845,44

Spolu

14845,44

c

d
0 74038,38

e
0

0

0

74038,38

f

g

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob ....... nie je
Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

d

e

f

Manká a škody

x

x

x

Reprezentačné

x
x

x
x

x
x

Názov položky

a
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Spolu

Dary

x
x
x
Iné
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo
x
x
x
výkaze ziskov a strát
37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch
z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

88883,82

- tržba z predaja tovaru

74038,38

- tržby z predaja služieb

14845,44

0

- tržby z predaja materiálu
- ostatné výnosy z hos. činnosti
Finančné výnosy, z toho:

0

0

0

0

Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
Mimoriadne výnosy, z toho:
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38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

14845,44

Tržby za tovar

74038,38

Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

88883,82

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

15553,01

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby – úč. práce
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

15553,01

- inžinierske služby

14926,69

- prenájom
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti,
z toho:
- osobné náklady

626,32

516,50

- odpisy
- tvorba OP k pohľadávkam
- dane a poplatky

516,50
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Finančné náklady, z toho:

162,31

69,68

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

162,31

69,68

Bankové poplatky

162,31

69,68

Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Mimoriadne náklady, z toho:

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej
straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová
pohľadávka neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu
neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom
účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných
obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku
ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky
účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty
nákladov a výnosov

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň
Daňovo neuznané náklady

Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

x

x

484,16

23

2105,08
x

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

x

x

-69,68
x

19

787,20

24

Výnosy nepodliehajúce dani

1

Umorenie daňovej straty

2891,28

Spolu

0

0

23

-69,68

Splatná daň z príjmov

x

x

Odložená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

x

0

19

42. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky
43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch ...... nie je
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Druh podmieneného záväzku
Hodnota voči
Hodnota celkom
spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky
Tabuľka č. 2
Druh podmieneného záväzku

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hodnota voči
Hodnota celkom
spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky
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44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku .........nie je
Druh podmieneného majetku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných zmlúv
Práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane z príjmov
Práva z privatizácie
Práva zo súdnych sporov
Iné práva
45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných
orgánov a iných orgánov ............nie je

Druh príjmu, výhody

a

Hodnota príjmu, výhody súčasných
členov orgánov
b
štatutárnych dozorných
iných
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Hodnota príjmu, výhody bývalých
členov orgánov
c
štatutárnych dozorných
iných
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Peňažné príjmy
Nepeňažné príjmy
Peňažné preddavky
Nepeňažné preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky
Iné

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou
a spriaznenými osobami ................ nie je
Tabuľka č. 1
Spriaznená osoba
Kód
Hodnotové vyjadrenie obchodu
26

druhu
obchodu
a

b

Dcérska účtovná jednotka/Materská
účtovná jednotka

Kód
druhu
obchodu

a

b

Bežné účtovné
obdobie
c

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
d

Tabuľka č. 2
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Bezprostredne
Bežné účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
c
d

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Stav na
Položka vlastného
začiatku
imania
Prírastky
Úbytky
Presuny
účtovného
obdobia
a
b
c
d
e
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín

9658,16

0,84

Stav na konci
účtovného
obdobia
f
9960
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Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri
zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby podnikateľa

3660,29

3660,29

300000

300000

69545,58
279383,28

69545,58
69,68

279452,96

-69,68

2105,08

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
a
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b
9958,16

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f
9958,16

28

Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri
zlúčení, splynutí
a rozdelení
3660,29

Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby podnikateľa

69546
279383

279383

-209837

-279383
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