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Poznámky Úč POD 3 - 04

A. Informácie o ú!tovnej jednotke

1. Informácie k prílohe 7. 3 7asti A. písm. c) o po7te zamestnancov
Názov položky
Priemerný prepo7ítaný po7et zamestnancov
Stav zamestnancov ku d$u, ku ktorému sa
zostavuje ú7tovná závierka, z toho:
po7et vedúcich zamestnancov

Bezprostredne predchádzajúce
ú!tovné obdobie

Bežné ú!tovné obdobie
1,00

1,00
1

1

Strana 2

Poznámky Úč POD 3 - 04

ˇ 2022042264
DIC:

C. Informácie o konsolidovanom celku

E. Informácie o použitých ú!tovných zásadách a ú!tovných metódach
´ I, cl.
´ˇ
´
´ Postupov uctovania,
´ˇ
ˇ
ˆ
Pri uctovaní
zasob
postupoval podnik podla
UT
2.: sposobom
´ˇ
´
B uctovania
zasob.
´ plan
´ uctovnych
´ˇ
´
´
´
Odpisovy
odpisov hmotneho
majetku podnikatel zostavil internym
ˇ za zaklad
´
´
ˇ
´ pri vycíslovaní
ˇ
ˇ ´
predpisom tak, ze
vzal metody
pouzívane
danovych
odpisov.
´ sadzby pre uctovne
´ˇ
´ a danove
ˇ ´ odpisy podnikatela
´ sa rovnaju.
´
Odpisove
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4. Informácie k prílohe 7. 3 7asti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabu%ka 7. 1
Bežné ú!tovné obdobie
Samostatné
PestovaZákladné
PoskytDlhodobý
hnute#né te#ské
stádo
Ostatný Obstará- nuté predhmotný majetok Pozemky Stavby
veci a
celky
a $ažné
DHM
vaný DHM davky na
súbory
trvalých
zvieratá
DHM
hnute#- porastov
ných vecí
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Prvotné ocenenie
Stav na za!iatku
ú!tovného
13750,00
obdobia
10388,00
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
ú!tovného
24138,00
obdobia
Oprávky
Stav na za!iatku
ú!tovného
11969,00
obdobia
2108,00
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
ú!tovného
14077,00
obdobia
Opravné položky
Stav na za!iatku
ú!tovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
ú!tovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na za!iatku
ú!tovného
1781,00
obdobia
Stav na konci
ú!tovného
10061,00
obdobia

Spolu
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Tabu%ka 7. 2

Dlhodobý
hmotný majetok Pozemky

a
Prvotné ocenenie
Stav na za!iatku
ú!tovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
ú!tovného
obdobia
Oprávky
Stav na za!iatku
ú!tovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
ú!tovného
obdobia
Opravné položky
Stav na za!iatku
ú!tovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
ú!tovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na za!iatku
ú!tovného
obdobia
Stav na konci
ú!tovného
obdobia

b

Stavby

c

Bezprostredne predchádzajúce ú!tovné obdobie
Samostatné
PestovaZákladné
Poskythnute#né te#ské
stádo
Ostatný Obstará- nuté predveci a
celky
a $ažné
DHM
vaný DHM davky na
súbory
trvalých
zvieratá
DHM
hnute#- porastov
ných vecí
d
e
f
g
h
i

Spolu

j

11850,00

11850,00

1900,00

1900,00

13750,00

13750,00

11850,00

11850,00

119,00

119,00

11969,00

11969,00

1781,00

1781,00
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Poh%adávky vo7i dcérskej ú7tovnej
jednotke a materskej ú7tovnej jednotke
Ostatné poh%adávky v rámci
konsolidovaného celku
Poh%adávky vo7i spolo7níkom, 7lenom
a združeniu
Iné poh%adávky
Dlhodobé poh#adávky spolu
Krátkodobé poh#adávky
Poh%adávky z obchodného styku
Poh%adávky vo7i dcérskej ú7tovnej
jednotke a materskej ú7tovnej jednotke
Ostatné poh%adávky v rámci
konsolidovaného celku
Poh%adávky vo7i spolo7níkom, 7lenom
a združeniu
Sociálne poistenie

12608,00

12608,00

12608,00

12608,00

Da$ové poh%adávky a dotácie
Iné poh%adávky
Krátkodobé poh#adávky spolu

Tabu%ka 7. 2
Poh#adávky pod#a zostatkovej
doby splatnosti
a
Poh%adávky po lehote splatnosti
Poh%adávky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka
Krátkodobé poh#adávky spolu
Poh%adávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až pä' rokov
Poh%adávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako pä' rokov
Dlhodobé poh#adávky spolu

Bežné ú!tovné obdobie
b

Bezprostredne predchádzajúce
ú!tovné obdobie
c

12608,00

15557,00

12608,00

15557,00
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16. Informácie k prílohe 7. 3 7asti F. písm. t) a u) o poh%adávkach zabezpe7ených záložným právom alebo inou formou
zabezpe7enia
Bežné ú!tovné obdobie
Opis predmetu záložného práva
Hodnota predmetu
Hodnota poh#adávky
Poh%adávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpe7enia
x
Hodnota poh%adávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

17. Informácie k prílohe 7. 3 7asti F. písm. w) o krátkodobom finan7nom majetku
Tabu%ka 7. 1
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce ú!tovné
obdobie

Bežné ú!tovné obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné ú7ty v banke alebo v pobo 7ke zahrani7 nej banky

1163,00

3827,00

568,00

721,00

1731,00

4548,00

Vkladové ú7ty v banke alebo pobo7 ke zahrani 7nej
termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Tabu%ka 7. 2
Krátkodobý finan!ný majetok
a
Majetkové CP na obchodovanie

Stav na za!iatku
ú!tovného obdobia
b

Bežné ú!tovné obdobie
Prírastky
Úbytky
c

d

Stav na konci
ú!tovného obdobia
e

Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnos'ou do jedného
roka držané do splatnosti
Ostatné realizovate%né CP
Obstarávanie krátkodobého finan7ného
majetku
Krátkodobý finan!ný majetok spolu
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Informácie k prílohe 7. 3 7asti F. písm. zb) o významných položkách 7asového rozlíšenia na strane aktív
Opis položky !asového rozlíšenia

Bežné ú!tovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce ú!tovné
obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

4,00

9,00

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

21. Informácie k prílohe 7. 3 7asti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finan7ného prenájmu

Názov
položky

a

Bežné ú!tovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce ú!tovné
obdobie

Splatnos$
od jedného roka
do jedného roka
viac ako pä$
do piatich rokov
vrátane
rokov
vrátane
b
c
d

Splatnos$
od jedného roka
do jedného
viac ako pä$
do piatich rokov
roka vrátane
rokov
vrátane
e
f
g

Istina
Finan7ný výnos
Spolu
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G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

22. Informácie k prílohe 7. 3 7asti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení ú7tovného zisku alebo o vysporiadaní ú7tovnej
straty
Tabu%ka 7. 1
Bezprostredne
Názov položky
predchádzajúce ú!tovné
obdobie
Ú!tovný zisk
Rozdelenie ú!tovného zisku

306,00

Bežné ú!tovné 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

306,00

Rozdelenie podielu na zisku spolo7níkom, 7lenom
Iné
Spolu

306,00
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24. Informácie k prílohe 7. 3 7asti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane
Krátkodobé záväzky spolu

Bežné ú!tovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce ú!tovné
obdobie
720,00

31411,00

15645,00

31411,00

16365,00

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden
rok až pä' rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä'
rokov
Dlhodobé záväzky spolu

25. Informácie k prílohe 7. 3 7asti F. písm. v) a 7asti G. písm. f) o odloženej da$ovej poh%adávke alebo o odloženom
da$ovom záväzku
Názov položky

Bežné ú!tovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
ú!tovné obdobie

Do!asné rozdiely medzi ú!tovnou hodnotou
majetku a da%ovou základ%ou, z toho:
odpo7ítate%né
zdanite%né
Do!asné rozdiely medzi ú!tovnou hodnotou
záväzkov a da%ovou základ%ou, z toho:
odpo7ítate%né
zdanite%né
Možnos$ umorova$ da%ovú stratu v budúcnosti
Možnos$ previes$ nevyužité da%ové odpo!ty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená da%ová poh#adávka
Uplatnená da%ová poh#adávka
Zaú7tovaná ako náklad
Zaú7tovaná do vlastného imania
Odložený da%ový záväzok
Zmena odloženého da%ového záväzku
Zaú7tovaná ako náklad
Zaú7tovaná do vlastného imania
Iné
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26. Informácie k prílohe 7. 3 7asti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Bežné ú!tovné obdobie

Za!iato!ný stav sociálneho fondu

Bezprostredne
predchádzajúce ú!tovné
obdobie

21,00

Tvorba sociálneho fondu na 'archu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu

36,00

23,00

Tvorba sociálneho fondu spolu

36,00

23,00

7erpanie sociálneho fondu

2,00

Kone!ný zostatok sociálneho fondu

57,00

21,00

27. Informácie k prílohe 7. 3 7asti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch
Názov vydaného dlhopisu

Menovitá
hodnota

Po!et

Emisný kurz

Úrok

Splatnos$

28. Informácie k prílohe 7. 3 7asti G. písm. i) o bankových úveroch, pôži7kách a krátkodobých finan7ných výpomociach
Tabu%ka 7. 1

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné
účtovné
obdobie

a

b

c

d

e

Suma
istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie
f

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
g
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Informácie k prílohe 7. 3 7asti G. písm. j) o významných položkách 7asového rozlíšenia na strane pasív
Názov položky

Bežné ú!tovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce ú!tovné
obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

729,00

430,00

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

29. Informácie k prílohe 7. 3 7asti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné ú7tovné obdobie
Tabu%ka 7. 1
Ú!tovná hodnota
Dohodnutá cena
Názov položky
podkladového
nástroja
poh#adávky
záväzku
a
b
c
d
Deriváty ur!ené na obchodovanie, z toho:
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H. Informácie o výnosoch
Informácie k prílohe 7. 3 7asti H. písm. a) o tržbách
Typ výrobkov, tovarov, služieb Typ výrobkov, tovarov, služieb Typ výrobkov, tovarov, služieb
sluzby

tovar

Oblas$ odbytu

Bežné
ú!tovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
ú!tovné obdobie

Bežné
ú!tovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
ú!tovné obdobie

Bežné
ú!tovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
ú!tovné obdobie

a

b

c

d

e

f

g

tuzemsko

Spolu

79793,00

28951,00

10961,00

12494,00

79793,00

28951,00

10961,00

12494,00

32. Informácie k prílohe 7. 3 7asti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganiza7ných zásob
Bežné
ú!tovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce ú!tovné
obdobie

Zmena stavu vnútroorganiza!ných
zásob

Kone!ný
zostatok

Kone!ný
zostatok

Za!iato!ný
stav

Bežné ú!tovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
ú!tovné obdobie

b

c

d

e

f

Manká a škody

x

x

x

Reprezenta7né

x

x

x

Dary

x

x

x

Iné
Zmena stavu vnútroorganiza!ných zásob vo výkaze
ziskov a strát

x

x

x

x

x

x

Názov položky

a
Nedokon7ená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Spolu
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Informácie k prílohe 7. 3 7asti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej
7innosti, finan7nej 7innosti a mimoriadnej 7innosti
Názov položky

Bežné ú!tovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
ú!tovné obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej !innosti, z toho:

Finan!né výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku d$u, ku ktorému sa zostavuje ú7tovná závierka
Ostatné významné položky finan#ných výnosov, z toho:

Mimoriadne výnosy, z toho:

33. Informácie k prílohe 7. 3 7asti H. písm. g) o 7istom obrate
Názov položky

Bežné ú!tovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
ú!tovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

79793,00

28951,00

Tržby za tovar

10961,00

12494,00

90754,00

41445,00

Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnute%nosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou 7innos'ou
7istý obrat celkom
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I. Informácie o nákladoch
34. Informácie k prílohe 7. 3 7asti I. o nákladoch vo7i audítorovi, audítorskej spolo7nosti
Názov položky

Bežné ú!tovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
ú!tovné obdobie

Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Náklady vo#i audítorovi, audítorskej spolo#nosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej ú7tovnej závierky
iné uis'ovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
da$ové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej !innosti, z toho:

Finan!né náklady, z toho:

239,00

185,00

Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku d$u, ku ktorému sa zostavuje ú7tovná závierka
Ostatné významné položky finan#ných nákladov, z toho:

Mimoriadne náklady, z toho:
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J. Informácie o daniach z príjmov
35. Informácie k prílohe 7. 3 7asti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov
Bežné ú!tovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
ú!tovné obdobie

Suma odloženej da$ovej poh%adávky ú7tovanej ako náklad alebo
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého da$ového záväzku ú7tovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej da$ovej poh%adávky týkajúca sa umorenia da$ovej straty,
nevyužitých da$ových odpo7tov a iných nárokov, ako aj do7asných
rozdielov predchádzajúcich ú7tovných období, ku ktorým
sa v predchádzajúcich ú7tovných obdobiach odložená da$ová
poh%adávka neú7tovala
Suma odloženého da$ového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neú7tovania tej
7asti odloženej da$ovej poh%adávky v bežnom ú7tovnom období, o ktorej
sa ú7tovalo v predchádzajúcich ú7tovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia da$ovej straty, nevyužitých da$ových
odpo7tov a iných nárokov a odpo7ítate%ných do7asných rozdielov, ku ktorým
nebola ú7tovaná odložená da$ová poh%adávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vz'ahuje na položky ú7tované
priamo na ú7ty vlastného imania bez ú7tovania na ú7ty nákladov a výnosov

36. Informácie k prílohe 7. 3 7asti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce ú!tovné
obdobie

Bežné ú!tovné obdobie
Názov položky
a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická da$
Da$ovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Vplyv nevykázanej odloženej
da$ovej poh%adávky
Umorenie da$ovej straty

Základ dane

Da%

b

c

Da%
v%
d

x

x

3630,00

x

835,00 23,00

Základ dane

Da%

e

f

Da%
v%
g

x

x

-7378,00

x

9,55

2,19 23,00

122,00

23,00 19,00

13,36

3,07 23,00

173,00

33,00 19,00

3626,00

833,98 23,00

Zmena sadzby dane
Iné
Spolu

-7093,00
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O. Informácie o skuto!nostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
ú!tovná závierka do d%a zostavenia ú!tovnej závierky

P. Preh#ad zmien vlastného imania
37. Informácie k prílohe 7. 3 7asti P. o zmenách vlastného imania
Tabu%ka 7. 1
Bežné ú!tovné obdobie
Stav na za!iatku
Položka vlastného imania
ú!tovného
Prírastky
Úbytky
Presuny
obdobia
a
b
c
d
e
6639,00
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného imania
Poh%adávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio

Stav na konci
ú!tovného
obdobia
f
6639,00

Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedelite%ný fond)
z kapitálových vkladov
Oce$ovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oce$ovacie rozdiely
z kapitálových ú7astín
Oce$ovacie rozdiely
z precenenia pri zlú7ení,
splynutí a rozdelení
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Zákonný rezervný fond
Nedelite%ný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
ú7tovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Ú7et 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikate%a

664,00

664,00

3673,00

3673,00
-7378,00

-7378,00

-7378,00

3630,00

3630,00

-7378,00

Tabu%ka 7. 2
Bezprostredne predchádzajúce ú!tovné obdobie
Stav na za!iatku
Položka vlastného imania
ú!tovného
obdobia
a
b
6639,00
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného imania
Poh%adávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedelite%ný fond)
z kapitálových vkladov
Oce$ovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oce$ovacie rozdiely
z kapitálových ú7astín
Oce$ovacie rozdiely
z precenenia pri zlú7ení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond

664,00

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

Stav na konci
ú!tovného
obdobia
f
6639,00

664,00

Nedelite%ný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
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Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
ú7tovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Ú7et 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikate%a

3368,00

306,00

306,00

-7378,00

3673,00

306,00

-7378,00

S. Preh#ad pe%ažných tokov pri použití priamej metódy
Informácie k prílohe 7. 3 7asti S. o preh%ade pe$ažných tokov pri použití priamej metódy
Ozna!enie
položky

Obsah položky

A. 1.

Pe%ažné toky z prevádzkovej !innosti
Príjmy z predaja tovaru (+)

A. 2.

Výdavky na nákup tovaru (-)

A. 3.

Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)

A. 4.

Príjmy z predaja služieb (+)

A. 5.

Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných
neskladovate%ných dodávok (-)

A. 6.

Výdavky na služby (-)

A. 7.

Výdavky na osobné náklady (-)

A. 8.
A. 9.
A. 10.
A. 11.

Bezprostredne
Bežné ú!tovné
predchádzajúce
obdobie
ú!tovné obdobie

Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na da$
z príjmov ú7tovnej jednotky (-)
Príjmy z predaja cenných papierov ur7ených na predaj alebo
na obchodovanie (+)
Výdavky na nákup cenných papierov ur7ených na predaj alebo
na obchodovanie (-)
Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo ur7ené
na predaj alebo na obchodovanie (+)

A. 12.

Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo ur7ené
na predaj alebo na obchodovanie (-)

A. 13.

Príjmy z úverov, ktoré ú7tovnej jednotke poskytla banka alebo
pobo7ka zahrani7nej banky, ak boli úvery poskytnuté
na zabezpe7enie hlavného predmetu 7innosti (+)
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