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A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:
a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku,
b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,
'Poznámky riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015
Za obdobie od 01/2015 do 12/2015

/v celých EUR/

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01/2014 do 12/2014

Zatriedenie UJ : Malá účtovná jednotka
Obchodné meno a sídlo : RIKBA spol. s r.o., Predmestie 58, 909 01 Skalica
IČO : 31416071

DIČ : 2020378349

Dátum založenie : 10.03.1992

Dátum vzniku : 24.06.1992

SK NACE : 43.22.0 - Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
Zostavená 17.02.2016
Schválená : 10.03.2016
'
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, počet zamestnancov účtovnej
jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú
vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci
zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca,
1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

7

8

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

7

8

počet vedúcich zamestnancov

1

1

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,
e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky,
f) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej
jednotky.
'Účtovná jednotka nie je ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
Účtovná jednotka, ktorá je právnická osoba, zostavuje účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna).
Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená :
- schvaľujúci orgán UJ : Valné zhromaždenie
- dátum schválenia
: 10.03.2016
'
D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:
a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
d) výnosoch,
e) nákladoch,
f) daniach z príjmov,
g) údajoch na podsúvahových účtoch,
h) iných aktívach a iných pasívach,
i) spriaznených osobách,
j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
k) prehľade zmien vlastného imania,
l) prehľade peňažných tokov.
'Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania
pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t.j.
v eurách.
'
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E. V časti o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach sa uvádzajú informácie o
a) splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti,
b) zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu
majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky,
c) spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
7. dlhodobý finančný majetok,
8. zásoby obstarané kúpou,
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
10. zásoby obstarané iným spôsobom,
11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj,
12. pohľadávky,
13. krátkodobý finančný majetok,
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,
17. deriváty,
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
20. majetok obstaraný v privatizácii,
21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) a daň z
príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň z príjmov“),
'Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.
Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov :
Obstarávacou cenou, ktorá obsahuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním :
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou
Menovitou hodnotou :
- pohľadávky pri ich vzniku
- záväzky pri ich vzniku
- peňažné prostriedky a ceniny
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvislosti s účtovným obdobím.
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.
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Výnosy :
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy a pod.).
Cudza mena :
Podľa § 24 ods. 2 zákona o účtovníctve, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na
eurá referenčým výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za menu euro, sa používa kurz, za ktorý bola cudzia mena nakúpená.
Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie :
- daň z príjmov splatná : 960,- Eur (daňová licencia na zápočet v budúcom období)
'
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d) tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové
metódy pre účtovné odpisy,
e) dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia,
f) oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu
na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná jednotka
uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období
s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.
'Tvorba odpisového plánu .
Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku :
- Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2.400,- Eur, alebo nižšie sa bude účtovať na ťarchu účtu 518 Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradí účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného
majetku.
- Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1.700,- Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu
zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.
- Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.
'
F. V časti o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o
a) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy;
uvádza sa ocenenie tohto majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto
majetku a stav na konci bežného účtovného obdobia,
2. prehľad oprávok a opravných položiek podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku v členení podľa jednotlivých
položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, ich
prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,
3. prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného
obdobia,
'O dlhodobom nehmotnom majetku spoločnosť neúčtuje.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku :
- pozemky : stav na začiatku účt.obdobia 19654, oprávky 0,
stav na konci účt.obdobia
- stavby : stav na začiatku účt.obdobia 36178, oprávky 3785, stav na konci účt.obdobia
- obstarávaný DHM : stav na začiatku účt.obdobia 102585, prírastky 2162, stav na konci účt.o
Spolu neobežný majetok : stav na začiatku účt.obdobia 158417,
stav na konci účt obdobia

19654
32393
104747
156794

OSTATNÉ INFORMÁCIE NA STRANE AKTÍV :
Prehľad o štruktúre krátkodobých pohľadávok a opravných položkách k pohľadávkam :
- stav OP na začiatku účt.obdobia 16788, tvorba OP 54, zúčtovanie OP 2300, stav OP na konci účt.obdobia 14542
- pohľadávky z obchodného styku 50896, z toho : pohľadávky po lehote splatnosti 14542 dlhšou ako 5 rokov, so
splatnosťou do 1roka 4272
- daňové pohľadávky 10
Prehľad o krátkodobom finančnom majetku :
- pokladňa : stav na začiatku účt.obdobia 477, stav na konci účtovného obd. 3242
- účty v banke : stav na začiatku účt.obdobia 8212, stav na konci účt.obdobia 7069
Informácia o položkách časového rozlíšenia :
- NBO krátkodobé (poistenie majetku) 869
'
m) dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať,
10. Informácie k prílohy č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku
Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

0

Dlhodobý finančný majetok, pri ktrom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním
nakladať

0
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G. V časti o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy sa uvádzajú informácie o
a) vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie, a to
1. opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené
základné imanie,
2. hodnota upísaného vlastného imania,
3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období
4. prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania,
najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj
súčet ziskov a strát,
5. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní,
'Základné imanie splatené :
6640
Ostatné kapitálové fondy :
104741
Zákonný rezervný fond (421) : 1251
Rozdelenie účtovného zisku za bezprostredne predchádzajúce obdobie 7596 zúčtované v celej výške na nerozdelený zisk
minulých rokov (428)
OSTATNÉ INFORMÁCIE NA STRANE PASÍV :
Záväzky spolu 52101, z toho :
- z obchodného styku 28958
- voči spoločníkom
16200
- voči zamestnancom
2470
- zo sociálneho poistenia 1158
- daňové
2475
- zo sociálneho fondu
38
Z toho záväzky po splatnosti 5178, s dobou splatnosti do 1roka
Informácia o položkách časového rozlíšenia :
- VBO krátkodobé
2251
Zákonné rezervy :
- na nevyčerpané dovolenky, SP a ZP 802
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 242321, z toho :
- tržby z predaja tovaru
2917
- tržby z predaja služieb 239404
Náklady na hospodársku činnosť spolu 240978, z toho :
- náklady na obstaranie tovaru 2177
- materiál a energie
127518
- služby
52721
- osobné náklady
52292
- dane a poplatky
3580
- odpisy HM
3785
- opravné položky
- 2247
- ostatné náklady
1152
Náklady na finančnú činnosť spolu 1886, z toho :
- nákladové úroky
71
- kurzové straty
103
- ostatné náklady
1712
Výsledok hospodárenia pred zdanením : - 543
Daň z príjmu splatná
:
960 (daňová licencia na zápočet v budúcom období)
Výsledok hospodárenia po zdanení
: - 1503
'

