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A. Základné informácie o účtovnej jednotke
A. a,b,c) Základné informácie
A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:
Sídlo:
Dátum založenia:
Dátum vzniku:

Medin Slovensko, s.r.o.
Mlynská 10, 921 01 Piešťany
18.01.2012
10.02.2012

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (Maloobchod) alebo iným prevádykovateľom
živnosti (veľkoobchod)

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov

9

9

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

9

9

Počet vedúcich zamestnancov

1

1

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky
A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
x
riadna

priebežná

mimoriadna

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

30.09.2014

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad
E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

x

áno

nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:
E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo
metódy

Dôvod zmeny

Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou
Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob
Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43
x
spôsobom A účtovania zásob
spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou
Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
x
Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
x dopravné
provízie
poistné
clo
iné

x

Náklady súvisiace s obstaraním zásob
pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
inak

Pri vyskladnení zásob sa používal
x

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
iný spôsob:
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E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a
daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období
Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

Daň z príjmov bola vypočítana na základe DP a je splatná do 31.3.2015. Na základe výšky dane z prijmov, bude daňový subjekt platiť 1/4 preddavy

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky

Pohľadávky z obchodného styku

135 282

767 333

902 615

27 269

27 269

135 282

794 602

929 884

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
2 278

2 146

-487 373

-293 734

-485 095

-291 588

Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky termínované
Peniaze na ceste
Spolu

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.
Opis položky časového rozlíšenia

a

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

b

c

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

12 242

Kategorizácia tovaru
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy
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G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku
zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb
Bežné účtovné obdobie

Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

a

b

c

Stav na konci účtovného
obdobia

Zrušenie

Použitie

Tvorba

d

e

f

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

4 623

nevyčerpané dovolenky

5 631

5 631

4 623

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
Text

Suma
BO

PO

Záväzky do lehoty splatnosti

432 502

336 683

Záväzky po lehote splatnosti

649 502

1 008 552

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Súvahová položka záväzku

114 - Záväzky zo sociálneho fondu
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku

Spolu v tom

Zostatková doba
splatnosti do 1 roka
vrátane

3 131
1 092 927

130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu

43 260

43 260

131 - Záväzky voči zamestnancom

10 769

10 769

133 - Daňové záväzky a dotácie
Spolu:

Zostat. doba
splatnosti viac ako 5
rokov

3 131

1 092 927

132 - Záväzky zo sociálneho poistenia

Zostatková doba
splatnosti od 1 do 5
rokov vrátane

7 260

7 260

19 077

19 077

1 176 424

1 173 293

3 131

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť
rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok
až päť rokov

1 173 293

1 345 241

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane

523 791

336 683

Záväzky po lehote splatnosti

649 502

1 008 558

Krátkodobé záväzky spolu

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky
Začiatočný stav sociálneho fondu

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
1 678

1 678

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu

1 453

1 678

3 131

1 678

Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu
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G. i) Bankové úvery

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny v príslušnej
mene za bežné účtovné
obdobie

Suma istiny v eurách za
bežné účtovné obdobie

Suma istiny v príslušnej
mene za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

a

b

c

d

e

f

g

Dlhodobé bankové úvery
Krátkodobé bankové úvery

Kontokorektný úver

EUR

0

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny v príslušnej
mene za bežné účtovné
obdobie

Suma istiny v eurách za
bežné účtovné obdobie

Suma istiny v príslušnej
mene za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

a

b

c

d

e

f

g

EUR

3

Dlhodobé pôžičky

Medin a.s.

43 260

43 260

43 215

Krátkodobé pôžičky
Krátkodobé finančné výpomoci

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu
1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO:
z toho istina je:
a finančný náklad je:
2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Splatnosť

Splatnosť
do jedného roka
vrátane

od jedného roka
do piatich rokov
vrátane

b

c

a

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

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch
H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar
Oblasť
odbytu

a

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

b

c

d

e

f

g

1 462 701

1 481 348

Poštovné

2 760

1 616

Prebytok pri inventúre

2 494

Ostatné prevádzkové výnosy

2 013

Zdravotnícky tovar

Kurzové zisky
Spolu

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

54
1 470 022

1 482 964
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H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z
hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov,
výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a
týkajúcich sa predchádzajúcich období
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:
Finančné výnosy, z toho:

Kurzové zisky, z toho:

54

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

54

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Tržby za vlastné výrobky

2 760

Tržby z predaja služieb

1 465 461

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

1 468 221

Čistý obrat celkom

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch
I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby
Hodnota

Položky nákladov
BO

PO

1 228 485

Náklady na obstaranie predaného tovaru

1 111 291

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti
Hodnota

Položky nákladov
BO

PO

16 270

4 389

nákladové úrokz 562

1 260

1 410

Právne služby

2 329

3 054

Nájomné

9 741

11 514

154 776

172 750

Úroky z kontokoretného úveru

Mzdové náklady

62 489

Odvody do fondov

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát
Hodnota

Položky nákladov
BO

PO

Kurzové straty spolu, z toho:

54

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

54

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

I. d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného obdobia
a predchádzajúcich období
Hodnota

Položky nákladov
BO
Nedaňové náklady za matreriál
Nedaňové náklady za plyn
Nedaňové náklady za cestovné
Nedaňový náklad za služby
Dary
Ostatné pokuty a penále
Neuplatnená DPH ČR
Škody

614
2 097
17 042

REPRE náklady
Nedaňový náklad na ZP

PO

668

3 129
671
1 300
105
191
5 255
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I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej
závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou
Hodnota

Položky nákladov
BO

PO

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby

140

daňové poradenstvo

1 816

ostatné neaudítorské služby

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov
Daň splatná z príjmov vo výške 4801,02, na základe výšky dane bude subjekt platiť 1/4 ročné preddavky vo výške 1200,25 EUR

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Prenajatý majetok

26 583

Majetok v nájme (operatívny prenájom)

26 265

Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami
Medin a.s. Nové Mesto na Morave ČR

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Spriaznená osoba

Druh obchodu

a

b

Medin a.s.

Percentuálne vyjadrenie obchodu

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredné
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredné
predchádzajúce
účtovné obdobie

c

d

c

d

Obch.styk

2 107 266

1 484 656

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania
P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného
imania

a

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

5 000

Základné imanie

Stav na konci
účtovného
obdobia
f
5 000

Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
Štatutárne fondy
Ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

6 362
-28 750
-10 339

6 362

Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa
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P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania
Bezprostredné predchádzajúce 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

-28 750
6 362

-28 750
6 362

Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
Štatutárne fondy
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
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