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A. Informácie o účtovnej jednotke
1. Založenie spoločnosti
Spoločnosť ProfiHypo, s r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 28. júna 2012 a do obchodného registra zapísaná 24. júlá 2012
(Obchodný register Okresného súdu Trenčín v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č.: 26648/R).
2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
−

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

−

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

−

sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

−

sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

−

sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov
získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových
hodnôt

−

poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných
výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

−

faktoring a forfaiting

−

finančný lízing

−

administratívne služby

−

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

−

vedenie účtovníctva

−

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

−

prípravné práce k realizácii stavby

−

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

−

dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

−

reklamné a marketingové služby

−

výroba a montáž tieniacej techniky

−

prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

−

organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

−

prevádzkovanie športových zariadení

−

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

−

služby požičovní

−

čistiace a upratovacie služby

−

výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej
vodcovskej činnosti- karate

−

počítačové služby

−

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných
služieb spojených s prenájmom

−

kuriérske služby

3. Priemerný počet zamestnancov
Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom
prehľade:
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

0

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
0

0

0

0

0

Bežné účtovné obdobie
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4. Údaje o neobmedzenom ručení
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.
5. 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.
Účtovná závierka za rok 2013 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
6. Dátum schválenia účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, t.j. za predchádzajúce účtovné obdobie, nebola schválená rozhodnutím jediného
spoločníka Spoločnosti do dňa 30. júna 2014.

C. Informácie o konsolidovanom celku
Spoločnosť sa nezahrňuje do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách
Riadna účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2013 pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke, bola
pripravená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a opatrením MF SR č. 4455/2003-92 v znení neskorších predpisov.
Zhrnutie hlavných účtovných zásad, ktoré Spoločnosť uplatňovala v priebehu roka 2013, je nasledovné:
1. Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok je účtovaný v obstarávacích cenách. Obstarávacou cenou sa rozumie cena, za ktorú bol majetok obstaraný a
náklady súvisiace s obstaraním, napríklad náklady vynaložené na dopravu, poštovné, clo, províziu.
Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti zvyšujú obstarávaciu cenu
hmotného majetku. Výdavky na prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do nákladov bežného účtovného obdobia.
Hmotný majetok do výšky 1 700 EUR Spoločnosť účtuje priamo do nákladov v roku jeho obstarania. Takýto majetok však Spoločnosť
jednotlivo eviduje v analytickej evidencii.

Plán odpisovania
Berúc do úvahy charakter dlhodobého majetku, Spoločnosť sa ho rozhodla odpisovať metódou rovnomerného odpisovania a to po dobu
stanovenej životnosti odpisovaného majetku.
Spoločnosť odpisuje pre daňové účely svoj hmotný majetok v zmysle § 26 – 29 Zákona o dani z príjmov. Spoločnosť sa v roku 2013
rozhodla pre daňové účely dočasne prerušiť odpisovanie niektorého dlhodobého hmotného majetku.
Obdobie predpokladanej životnosti samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí bolo stanovené na 20 rokov.
Predpokladaná životnosť hmotného majetku je 20 rokov.
2. Pohľadávky
Pohľadávky sú účtované v nominálnej hodnote, ku ktorej je v prípade sporných a pochybných pohľadávok vytvorená opravná položka.
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú v súvahe uvedené v aktívach v položke B.III. Krátkodobé pohľadávky.
3. Finančný majetok
Finančný majetok tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne
nízke.
4. 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.
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5. Rezervy
O tvorbe a použití rezerv rozhoduje Spoločnosť sama. Rezervy súvisia s predpokladanou hodnotou plnenia možných alebo istých
záväzkov, ktoré vznikli najmä v dôsledku poskytnutých služieb v rámci vykazovaného účtovného obdobia. Spoločnosť vytvorila rezervu
na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a účtovnej závierky.
6. Záväzky
Krátkodobé a dlhodobé záväzky sú účtované v ich nominálnej hodnote.
V priloženej súvahe sú záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov uvedené v pasívach v položke B.II. Dlhodobé
záväzky. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú (v priloženej súvahe) uvedené v pasívach v položke B.III.
Krátkodobé záväzky.
7. Nevyfakturované dodávky
Nevyfakturované dodávky sú tvorené dodávkami, ktorých fakturácia nastala po 31.12.2013, avšak dodávky sa z časového a vecného
hľadiska vzťahujú na obdobie, za ktoré je táto účtovná závierka zostavená.
8. Daň z príjmov Spoločnosti
Spoločnosť dosiahla k 31.12.2013 a k 31.12.2012 záporný základ dane, a preto jej nevznikla daňová povinnosť. Z dôvodu zmeny
Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 v znení neskorších predpisov účinnej od 1.1.2011 však Spoločnosť od tohto dátumu účtovala
o náklade na splatnú daň z príjmov zrazenú zrážkou z úrokov dosiahnutých na bankových účtoch.
9. Účtovanie výnosov a nákladov
Spoločnosť účtuje náklady a výnosy časovo rozlíšené do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, t. j. bez ohľadu na to, kedy prichádza
k ich peňažnej úhrade.
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy
a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.
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F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
1. Dlhodobý finančný majetok

Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
finančný
majetok

Podielové
CP
a podiely
v DÚJ

Podielové
CP a podiely
v spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Ostatné
dlhodobé
CP
a podiely

Pôžičky
ÚJ v
kons.
celku

a

b

c

d

e

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

Obstarávaný
DFM

Poskyt-nuté
preddav-ky Spolu
na DFM

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku ÚO
Prírastky

2 500

2 500

2 500

2 500

Úbytky
Presuny
Stav na konci
ÚO
Opravné položky
Stav
na začiatku ÚO
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
ÚO
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku ÚO
Stav na konci
ÚO
Tabuľka č. 2

2 500

2 500

2 500

2 500

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý finančný
majetok

a

Podielové
Podielové
CP a podiely
CP
v spoločnosti
a podiely
s podstatným
v DÚJ
vplyvom

Ostatné
dlhodo-bé
CP
a podiely

Pôžičky
ÚJ v
kons.
celku

Pôžičky
s dobou
Obsta- Poskyt-nuté
Ostatný
splatnosti
rávaný preddav-ky Spolu
DFM
najviac jeden DFM na DFM
rok

b

d

e

f

c

g

h

i

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

2 500

2 500

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci ÚO
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Účtovná hodnota
Stav
na začiatku ÚO
Stav na konci ÚO

0

0
2 500

2 500

Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Bežné účtovné obdobie
Obchodné meno
a sídlo spoločnosti,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Podiel ÚJ
na ZI v %

Podiel ÚJ
na hlasovacích
právach v %

Hodnota
vlastného imania ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Výsledok
hospodárenia ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Účtovná
hodnota DFM

a

b

c

d

e

f

Dcérske účtovné jednotky
Maro Group, s. r. o.

50 %

50 %

50%

2 500

2. Pohľadávky
2.1. Veková štruktúra pohľadávok
Veková štruktúra pohľadávok k 31.12.2013 a k 31.12.2012 je uvedená v nasledujúcich tabuľkách:
Názov položky
a

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

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
Krátkodobé 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
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky

1 170

1 170

Krátkodobé pohľadávky spolu

1 170

1 170
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Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti
a

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
C

Bežné účtovné obdobie
b

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka

1 170

280

Krátkodobé pohľadávky spolu

1 170

280

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden
rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou
ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu

3. Finančné účty
Štruktúra krátkodobého finančného majetku k 31.12.2013 a k 31.12.2012:
Názov položky
Pokladnica, ceniny

4 257

3 500

298

20

4554

3 520

Bežné bankové účty
Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu
Spoločnosť k finančnému majetku počas rokov 2013 a 2012 netvorila žiadnu opravnú položku.
;

G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
1. Informácie o vlastnom imaní
Informácie o pohyboch vo vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.
2. Záväzky
Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti k 31.12.2013 a k 31.12.2012 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

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

2 356

556

Krátkodobé záväzky spolu

2 356

556

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až
päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť
rokov
Dlhodobé záväzky spolu
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H. Informácie o výnosoch
1. Tržby z predaja služieb
Tržby z predaja služieb sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Výrobky

Služby

Ostatné

Oblasť odbytu

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

d

e

f

g

Slovensko

9 453

6 380

Spolu

9 453

6 380

2. Výnosy vznikajúce pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky

Bezprostredne
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné
obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

2 254

Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
Výnosové úroky

Mimoriadne výnosy, z toho:

3. Čistý obrat

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

9 453

6 380

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom
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I. Informácie o nákladoch
Prehľad o nákladoch za poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch je
znázornený v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

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

11 409

Cestovne

5 222

Administrativne sluzby

6 187

5 465

Ostatné

5 465

Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

47

Dan z MV

17

Odpisy
Ostatné

30

Finančné náklady, z toho:

77

Nákladové úroky
Ostatné náklady

77

Mimoriadne náklady, z toho:

J. Informácie o daniach z príjmov
Sadzba dane z príjmov pre rok 2013 je 23 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň
Daňovo neuznané náklady
Rozdiel medzi účt.a daň.odpismi
Spolu

Základ dane

Daň

Daň
v%

Základ dane

Daň

Daň
v%

b

c

d

e

f

g

173
x

x

x

915

40 23,00%

x

x

x

173 19,00%

30

7

4,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

47 20,00%

915

173

19%

203

0

Splatná daň z príjmov

x

0

0

x

0

0

Dodatočné odvody dane

x

0

0

x

0

0

Odložená daň z príjmov

x

0

0

x

0

0

Celková daň z príjmov

x

0

0

x

0

0
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P. Informácie o vlastnom imaní
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania
a
Základné imanie

Stav na začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

5 000

5 000

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

0

500

500

0

241

241

-741

126

Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia

741

126

Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa
O vysporiadaní účtovného zisku za obdobie 1.1.2013 - 31.12.2013 vo výške 126 EUR rozhodne jediný spoločník Spoločnosti.
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania
a

Stav na začiatku
účtovného obdobia
b

Základné imanie

0

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

Stav na konci
účtovného obdobia
f

5 000

5 000

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné
imanie
Emisné ážio
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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

0

741

0

0

741

Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa

S. Prehľad peňažných tokov za rok 2013
Spoločnosť nemá povinnosť zostavovať prehľad peňažných tokov.
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