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Čl. I Všeobecné údaje o účtovnej jednotke
hotelové ubytovanie

Čl. I (1) , (3) Všeobecné údaje
(1)
(3)

Obchodné meno účtovnej jednotky:

HOTEL PATRIK s.r.o.

Sídlo:

Velký Lapáš 366, 951 04 Veľký Lapáš 366
2

Priemerný počet zamestnancov:

Čl. I (2) Údaje o konsolidovanom celku
(2) a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek
konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka:

Obchod. meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

(2) b) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou
x áno

nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22
áno

nie

Čl. II Informácie o prijatých postupoch
Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
x áno

nie

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Čl. II (2) a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:
x

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné

provízie

skonto

poistné

clo

Čl. II (2) a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala účtovná jednotka vlastnými nákladmi v zložení:
x

priame náklady

nepriame náklady spojené s výrobou

inak:

Čl. II (2) a) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
x

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
dopravné

provízie

poistné

clo

Čl. II (2) a) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:
x priame náklady

nepriame náklady spojené s výrobou

inak:

Čl. II (2) a) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom podnik oceňoval:
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Čl. II (2) a) Dlhodobý finančný majetok
Podnik v bežnom roku vlastnil dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok oceňoval podnik:
x

obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
inak:

Čl. II (2) b) 1. Zásoby obstarané kúpou
Podnik nakupoval zásoby

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ § 43:
x

spôsobom A účtovania zásob
spôsobom B účtovania zásob

Čl. II (2) b) 2. Zásoby obstarané kúpou
Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné
provízie
poistné
clo
iné
Náklady súvisiace s obstaraním zásob
pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na tech. jedn. obstaranej zásoby
inak
Pri vyskladnení zásob sa používal

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:

Čl. II (2) b) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi
podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
- priame náklady
- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Čl. II (2) c) Pohľadávky
Pohľadávky oceňoval podnik:

nominálna hodnota

Čl. II (2) d) Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

účty v hotovosti a na účte

Čl. II (2) e) Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:
nominálna hodnota

Čl. II (3) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého
hmotného a nehmotného majetku
Čl. II (3) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Čl. II (3) Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účt. odpis. metódy pri stanovení účt. odpisov:

Druh majetku

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

nehnutelnost

20 rokov

linearne

automobil

4 roky

linearne

Odpisová metóda

Strana :
Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

2

Poznámky Úč MÚJ 3 - 01

IČO

3 6 7 1 7 2 1 5

DIČ

2 0 2 2 2 9 1 4 1 4

Čl. II (3) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v
účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.
Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa
nerovnajú.
x

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní
daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.
Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
x Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

Čl. II (4) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci plat. zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy

Dôvod zmeny

Hodnota vplyvu na prísl. zložku bilancie

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
Čl. III (2) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5
rokov
Názov položky

Celková suma

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

Čl. III (4) b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k
poslednému dňu účtovného obdobia
Názov položky

Hodnota pôžičky členov orgánov
štatutárnych

Hodnota pôžičky členov orgánov
dozorných

Hodnota pôžičky členov orgánov
iných

Celková suma poskytnutých pôžičiek
Celková suma splatených pôžičiek
Celková suma odpustených pôžičiek
Celková suma odpísaných pôžičiek

Miesto pre ďalšie záznamy
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