Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 17329728

DIČ: 2020294188

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2014
zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky
na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ostatná novela
č.MF/18009/2014-74 – FS č.10/2014)
a) Základné informácie o účtovnej jednotke:
Obchodné meno:

V.O. spol. s r.o.

Sídlo:

Dunajská 25, 811 08 Bratislava

Dátum založenia:

26. 9. 1991

Dátum vzniku:

04.10.1991

IČO:

17329728

SK NACE:

90.02.0

Registrácia OR

Okresný súd Bratislava I., odd.: Sro,

vložka č. 1478/B

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:




Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Fotografické služby
Sprostredkovateľská činnost v oblasti služieb

d) Údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením
obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia:
účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6
zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31.
decembra 2014.
f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej
jednotky:
D.ĎALŠIE INFORMÁCIE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
výnosoch,
nákladoch,
daniach z príjmov,
údajoch na podsúvahových účtoch,
spriaznených osobách,
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i)
j)
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skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
prehľade zmien vlastného imania,

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern) v súlade
so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.
Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované
(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa
účtuje do nákladov.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca v ktorom bol
v ktorom bol dlhodobý nehmotný majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok,
ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení
do používania.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca v ktorom bol
v ktorom bol uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého
obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
Pozemky sa neodpisujú.
Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové
metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku
Pozemky
Stavby
Dopravné prostriedky
Iný dlhodobý majetok
(c)

Predpokladaná
doba odpisovania

Sadzba odpisov
20
4
6

Odpisová metóda
neodpisuje sa
25 rovnomerne
25 rovnomerne
16,67 rovnomerne

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; 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.
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Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou
položkou.
(e)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období s príjmy budúcich období sa oceňujú menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške,
ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(f)

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.
Podmienené záväzky (pokiaľ existujú) nie sú vykázané v súvahe z dôvodu vysokej neistoty pri stanovení ich výšky,
alebo termínu plnenia.
(g)

Záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov

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.
Za krátkodobý úver sa považuje aj časť dlhodobých úverov, ktorá j splatná do jedného roka od súvahového dňa.
(h)

Splatná a odložené dane

Splatná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov zisteného z účtovníctva upraveného o trvalé alebo
dočasné daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy a platnej sadzby ustanovenej zákonom o daniach z
príjmov.
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a)
dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe
a ich daňovou základňou,
b)
možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od
základu dane v budúcnosti,
c)
možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období
O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.
(i)

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.
(j)

Cudzia mena

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané a
prepočítavajú sa na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
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Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a
vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo
výkaze ziskov a strát
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už
neprepočítavajú.
(k)

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v
schvaľovacom konaní.
Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného/krajského súdu.
Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo
ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania.
Spoločnosť vytvára rezervný fond 5% z dosiahnutého zisku, nie však viac ako 10% zo základného imania.
(l)

Výnosy

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.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:
s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:
Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok
Názov položky
a
Dlhodobé pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

0

0

0

8504

0

8504

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
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Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti
a
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

8504

0

8504

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
c
0

Bežné účtovné obdobie
b
8504

341

8504

341

0

0

Informácie k prílohe č.3 písm. w) o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č.1
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny

4800

Bežné bankové účty

663

306

5463

306

Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu
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G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:
a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to:
3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom
období:
Informácia k prílohe č.3 časti G. písm. a) bod 3 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 2
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
-1779

Názov položky
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

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

-1779

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

-1779

b) Informácie o rezervách
Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období tvorila krátkodobé rezervy na spracovanie ročnej účtovnej závierky
v súlade so zmluvnými podmienkami. Krátkodobá rezerva bude použitá v roku 2015.
Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. b) o rezervách
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

a

b

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

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

0

200

0

0

200

Spracovanie účtovná závierka

0

200

0

0

200

c, d) Výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti:
Informácie
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Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch – záväzky sú menej ako 360 dni po lehote splatnosti
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane
Krátkodobé záväzky spolu

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
1440

26696

21959

26696

23399

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad
päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – mena, charakter, hodnota v cudzej mene, výška úroku,
splatnosť:
Informácie k prílohe č.3 časti G. bod i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1
Spoločníci poskytli účtovnej jednotke finančné pôžičky na základe zmlúv o pôžičke bez zabezpečenia.
Finančné pôžičky boli poskytnuté za účelom nákupu – obstarania dlhodobého hmotného majetku a tovarových zásob

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

a

b

c

Suma istiny
Suma istiny
v príslušnej mene
Dátum
v príslušnej mene
za bezprostredne
splatnosti za bežné účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
d
e
f

Dlhodobé pôžičky
Krátkodobé pôžičky
Veronika Ostrihoňová

EUR

0

31122015

23519

13920

Krátkodobé finančné výpomoci

H. Informácie o výnosoch:
a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov
a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:
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Tržby za vlastné výkony za rok 2014 dosiahla spoločnosť vo výške 11087 EUR z oblasti predaja produkčných
služieb.
Oblasť odbytu: Slovenská republika 11087 EUR
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)
Oblasť odbytu

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

Bežné
Bezprostredne
Bežné
Bezprostredne
Bežné
Bezprostredne
účtovné predchádzajúce účtovné predchádzajúce účtovné predchádzajúce
obdobie účtovné obdobie obdobie účtovné obdobie obdobie účtovné obdobie

a
Služby odbor.

b
11087

Spolu

11087

c

d

e

f

g

0
0

Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

11087

0

11087

0

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

I. Informácie o nákladoch:
Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych
nákladoch:

Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
ostatné neaudítorské služby

200

1200

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
Nájomné
Ostatné služby

500
73

79
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Telefónne poplatky
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti,
z toho:
Spotreba materiálu na kurzy
Mzdové náklady a sociálne náklady
odpisy
Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
Poistenie majetku
Poplatky banka
Mimoriadne náklady, z toho:

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

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň

Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

x

x

10783
x

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

x

x

-1779

2372

22

901

22

x

23

Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty

6687

Spolu

4096

-1779

0

23

Splatná daň z príjmov

x

960

22

x

0

23

Odložená daň z príjmov

x

0

22

x

0

23

Celková daň z príjmov

x

960

22

x

0

23

P. Prehľad zmien vlastného imania
Bežné účtovné obdobie:
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:

-22752

Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:

9823
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IČO: 17329728

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:

DIČ: 2020294188

-12929

Dôvody zmien vlastného imania v členení:

x

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):
c) emisné ážio (účet 412):
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):

9823

k) vyplatené dividendy:
l) ďalšie zmeny vlastného imania:
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:

-20973

Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:

-1779

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:

-22752

Dôvody zmien vlastného imania v členení:

x

a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):
c) emisné ážio (účet 412):
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):

-20973

k) vyplatené dividendy:
l) ďalšie zmeny vlastného imania:
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):

10

