Poznámky Úč POD 3-04

DIČ: 2023477511

(A) VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

(a) Obchodné meno a sídlo Spoločnosti
MINELA, s.r.o., Tomášikova 10/H, 821 03 Bratislava
IČO: 46 588 167
Spoločnosť MINELA, s r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená na základe rozhodnutia jediného
spoločníka ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 29.2.2012 v zmysle ust. §§105-153 Zák. č.
513/1991 Zb v znení neskorších predpisov. Na základe rozhodnutia jediného spoločníka dňa 4.7.2012 došlo
k rozšíreniu predmetu podnikania na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni.
(a) Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
-Kúpa a predaj tovaru
- Poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
(b) Priemerný počet zamestnancov
Priemerný počet zamestnancov je 2, z toho riadiacich pracovníkov 1.
(c) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6
zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.
(d) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená
Valným zhromaždením Spoločnosti dňa 25.03.2013..
(h ) INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU
Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky.
Spoločnosť nemá povinnosť auditu.

(B) INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli aplikované v rámci zákona o účtovníctve bez osobitostí.
Od 01.01.2009 Slovenská republika vstúpila do Eurozóny a slovenská mena SKK bola nahradená platnou
menou eurom (EUR).
Spoločnosť prekonvertovala od tohto dátumu svoje účtovníctvo na Eur a tak isto účtovná závierka bola
zostavená v mene euro. Porovnateľné údaje sú prepočítané konverzným kurzom 30,126 SKK/EUR.
a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
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Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od 1. januára 2003
nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého
majetku do používania.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena
(resp. vlastné náklady) je 2400 Eur a nižšia, a drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 700 Eur
a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
b) Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s
obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou
obstarávacej ceny. Pri vyskladnení zásob sa používa FIFO ( prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila
ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob). Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou účtovná jednotka neeviduje.
c) Pohľadávky
Pohľadávky Spoločnosť oceňuje pri ich vzniku menovitou hodnotu; postúpené pohľadávky a pohľadávky
nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
d) Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny Spoločnosť oceňuje ich menovitou hodnotou.
e) 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.
f)

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.
g) 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.
(i) Záväzky
Záväzky Spoločnosť oceňuje menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak
sa pri inventarizácií zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
(j) Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahuje na:
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dočasné rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi investičného majetku
možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú
stratu od základu dane v budúcnosti
možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Spoločnosť nemala dôvod účtovať o odloženej dani.
(k) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro kurzom určeným v kurzovom lístku
Európskej centrálnej banky platným v deň pred uskutočnením účtovného prípadu. Majetok a záväzky
vyjadrené v cudzej mene ( okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka prepočítavajú na menu eur kurzom určeným v kurzovom lístku ECB platným ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu eur kurzom určeným v kurzovom lístku
ECB platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa na
eur menu neprepočítavajú.
1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

Rok 2013
2

Rok 2012
2

2

2

1

1

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku
8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám
Tabuľka č. 1
Zásoby
2013
3
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Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

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

Tvorba
OP
c

Materiál
Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar

500

900

858

542

Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky na
zásoby
Zásoby spolu

500

900

858

542

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
Zásoby

2013
0

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať 0
14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti
určenej na predaj
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku
15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku
16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položky
a
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

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
D

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
4

150810

150810
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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
Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti
a

11

11

Rok 2013

Rok 2012

b

C
252

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

150821

19448

150821

194700

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom
alebo inou formou zabezpečenia
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

2012
Hodnota predmetu

Hodnota pohľadávky

0

0

x

0

x

0

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Názov položky
Rok 2013
Pokladnica, ceniny
9731
Bežné bankové účty

Rok 2012
5822

70341

8213

80072

14035

Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

5
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22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane
aktív
Opis položky časového rozlíšenia

Rok 2013

Rok 2012
0

0

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

289

461

Zmluvny servis

289

290

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

0

0

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

0

0

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

23. Informácie k časti F. písm. z c) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Spoločnosť nemá takýto majetok
24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo
o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Názov položky

2012

Účtovný zisk

2294

Rozdelenie účtovného zisku

2013

Prídel do zákonného rezervného fondu

115

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

2179

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

6

2294
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Tabuľka č. 2
Názov položky

2012

Účtovná strata

0

Vysporiadanie účtovnej straty

2013

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

0

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1
2013
Názov položky
a
Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:

Stav na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba

Použitie

Zrušenie

c

d

e

0

Stav na konci
účtovného
obdobia
F
0

2917

4106

2917

4106

nevyčerpaná dovolenka

307

815

307

815

Poistné za nevyčerpanú dovolenku

110

291

110

291

2500

3000

2500

3000

Rezerva na správu NP

Tabuľka č. 2
2012
Názov položky
a
Dlhodobé rezervy, z toho:

7

Stav na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba

Použitie

Zrušenie

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
F
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Krátkodobé rezervy, z toho:

2917

2917

nevyčerpaná dovolenka

307

307

Poistné za nevyčerpanú dovolenku

110

110

2500

2500

Rezerva na správu NP
Rezerva na správu za garaže

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

Rok 2013

Rok 2012

Záväzky po lehote splatnosti

0

124020

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane

144793

74946

Krátkodobé záväzky spolu

144796

198966

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov

100040

100075

100040

100075

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
Spoločnosť neúčtovala o odloženej dani nakoľko jej nevyplýva povinnosť o tom účtovať.
28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Rok 2013

Rok 2012

Začiatočný stav sociálneho fondu

75

0

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

99

102

Tvorba sociálneho fondu spolu

99

102

Čerpanie sociálneho fondu

45

27

129

75

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu

Konečný zostatok sociálneho fondu
29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
30. Informácie k časti G. písm. i)
8
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finančných výpomociach
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane
pasív
31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane
pasív
Názov položky

Rok 2013

Rok 2012

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

410

Spracovanie učtovnej závierky

400

7

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
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku
34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku
35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách
Typ tovarov,
-predaj liekov

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

Typ služieb

Oblasť odbytu
Rok 2013
a
SR

9

b
1289552

Rok 2012

Rok 2013

c
d
723314 3162

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2012

e

f

g

708
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1289552

723314 3162

708

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku
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
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate
Názov položky

Rok 2013

Rok 2012

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar

3162

708

1289552

723314

1292714

724022

Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou- predaj HM
Čistý obrat celkom
39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Rok 2013

Rok 2012

31354

21013

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

0

0

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

0

0

iné uisťovacie audítorské služby

0

0

súvisiace audítorské služby

0

0

daňové poradenstvo

0

0

ostatné neaudítorské služby

0

0

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

23843

15427

Nájomné

15600

11991

Sprostr.pred.tovaru

2000

636

Učtovnícke služby

5200

2800

Ochrana objektu

1043

625

Servisne práce PC
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti,
z toho:

1649

704

446

32
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Členske prispevky

Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:

446

0

1081

919

0

0

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

0

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

1081

919

Bankové poplatky

1081

919

Mimoriadne náklady, z toho:

350

0

Manká a škody na finanč.majetku

350

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Spoločnosť nemá náplň pre danú položku
41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov
Rok 2013

Rok 2012

Názov položky
a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň

Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

57344

X

x

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

2957

X

x

13188

99

X

562

85

167

1

529

101

15

-1

0

-3

-1

0

58063

13354

100

3483

662

100

Splatná daň z príjmov

x

13354

x

662

Odložená daň z príjmov

x

Celková daň z príjmov

x

Daňovo neuznané náklady

724

Výnosy nepodliehajúce dani

-5

Umorenie daňovej straty
Spolu

x
13354

100

x

662

100

42. Informácie k časť K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách
Spoločnosť nemá náplň k danej položke.
43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch
Spoločnosť nemá náplň k danej položke.
44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku
Spoločnosť nemá náplň k danej položke
45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných
orgánov a iných orgánov
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Spoločnosť nemá náplň k danej položke
46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou
a spriaznenými osobami
Spoločnosť nemá náplň k danej položke
47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
2013
Stav na
Položka vlastného
začiatku
imania
Prírastky
Úbytky
účtovného
obdobia
a
b
c
d
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
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
12

0

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

e

f

5000

5000

115

115

2294

115

43988

2179

43988
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Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby podnikateľa

Tabuľka č. 2
2012
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
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
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Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

5000

5000

2294

5000

5000

2294
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Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby podnikateľa
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