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IČO 36314099

DIČ 2021529807

A. Informácie o účtovnej jednotke
1. Názov a sídlo spoločnosti zostavujúcej účtovnú závierku:
J - STORM s.r.o.
Bradáčova 28
907 01 Myjava
IČO: 36 314 099
Dátum zápisu do obchodného registra: 17.8.2000 (OR SR Trenčín, oddiel:Sro.,vl.č.19741/R)
Organizácia založila dňa 12. 5. 2004 organizačnú zložku – J-STORM s.r.o., organizační zložka, Hradištská 305,
687 24 Uherský Ostroh, ČR.
IČO: 269 28 710
2. Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
- sprostredkovateľská činnosť
- stolárstvo
3. . Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

4

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
4

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

4

4

2

2

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

d) Účtovná jednotka nie je ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.
4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1.januára 2016 do 31.decembra
2016.
5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka za rok 2015 bola schválená valným zhromaždením dňa 31.3.2016
C. Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku
E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
6. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, opatrením MF SR
č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre
podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, a opatrením 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 individduálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
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Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.
7. Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku je zostavený na základe interného predpisu. Základom pre
vyčíslenie odpisov sú metódy používané pri vyčíslení daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové
odpisy sa rovnajú. Majetok sa začína odpisovať počnúc mesiacom zaradenia dlhodobého majetku
do používania.
Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Náklady budúcich období a prijmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, korá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovným vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo
strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.
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 súvisosti s účtovným obdobím.
Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným
a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to
ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky
v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú na eurá, ale zostávajú
ocenené v pôvodnom ocenení ako pri svojom vzniku.
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.)
Daň z príjmov
Splatná daň z príjmov je vo výške 22% daňového základu, ktorý je stanovený úpravou účtovného vysledku
hospodárenia o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane.
8. Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku je zostavený na základe interného predpisu. Základom pre
vyčíslenie odpisov sú metódy používané pri vyčíslení daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové
odpisy sa rovnajú. Majetok sa začína odpisovať počnúc mesiacom zaradenia dlhodobého majetku
do používania.
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F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
9. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Samostatné
hnuteľné Pestovateľské Základné
Dlhodobý
Obsta- Poskytnuté
veci
celky
stádo Ostatný
hmotný majetok Pozemky Stavby
rávaný preddavky
a súbory
trvalých
a ťažné DHM
DHM
na DHM
hnuteľných
porastov
zvieratá
vecí
a
b
c
d
e
f
G
h
I
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
2780
71781
75107
obdobia
Prírastky
Úbytky
5
Presuny
Stav na konci
účtovného
2780
71786
75107
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
27931
65726
obdobia
2444
Prírastky
3939
Úbytky
Stav na konci
účtovného
30375
69665
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
43850
9381
2780
obdobia
Stav na konci
účtovného
2780
41411
5442
obdobia
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostatné
hnuteľné Pestovateľské Základné
Dlhodobý
Obsta- Poskytnuté
veci
celky
stádo Ostatný
hmotný majetok Pozemky Stavby
rávaný preddavky
a súbory
trvalých
a ťažné DHM
DHM
na DHM
hnuteľných
porastov
zvieratá
vecí
c
a
b
D
e
f
G
h
I
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
2709
69938
75107
obdobia
Prírastky
Úbytky
1843
Presuny
71
Stav na konci
účtovného
2780
71781
75107
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
24834
61787
obdobia
3097
Prírastky
3939
Úbytky
Stav na konci
účtovného
27931
65726
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
2709
45104
13320
obdobia
Stav na konci
účtovného
2780
43850
9381
obdobia
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10. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položky
a
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

V lehote splatnosti
B

Po lehote splatnosti
C

Pohľadávky spolu
D

8263

4710

12973

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

384

384

Krátkodobé pohľadávky spolu

8647

4710

13357

11. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Pokladnica, ceniny

6258

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
9621

Bežné bankové účty

4417

1254

10675

10875

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu
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12. Informácia k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov
položky

A
Istina

Splatnosť
od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
c

do jedného
roka
vrátane
b
0

viac ako
päť rokov
d

do jedného
roka
vrátane
e
0

Splatnosť
od jedného
roka do piatich
rokov vrátane
f

viac
ako päť
rokov
g

Finančný výnos
Spolu

0

0

G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
13. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo
o vysporiadaní účtovnej straty

Účtovný zisk

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
1829

Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účt. obdobie

Názov položky

Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

1829

Výplata podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

1829;

Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účt. obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu
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14. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Názov položky
A

Stav na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba

Použitie

Zrušenie

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
F

Dlhodobé rezervy
Odmeny, prémie
Odchodné, odstupné
Reklamácie a záručné opravy
Nevyfakturované dodávky
majetku
Iné
Dlhodobé rezervy spolu

Názov položky
a

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na začiatku
Stav na konci
účtovného
Tvorba
Použitie
Zrušenie
účtovného
obdobia
obdobia
b
c
d
e
f

Dlhodobé rezervy
Odmeny, prémie
Odchodné, odstupné
Reklamácie a záručné opravy
Nevyfakturované dodávky
majetku
Iné
Dlhodobé rezervy spolu
Krátkodobé rezervy
Nevyčerpané dovolenky vrátane
sociálneho poistenia
Odmeny, prémie

Bežné účtovné obdobie
1381

1931

1381

1931

Odchodné, odstupné
Overenie účtovnej závierky
a zostavenie daňového priznania
Vypustené emisie do ovzdušia

300

250

300

250

Bonusy, skontá, rabaty
Reklamácie a záručné opravy
Nevyfakturované dodávky
majetku
Iné
Krátkodobé rezervy spolu
Krátkodobé rezervy

1681

2181
1681
2181
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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Krátkodobé rezervy
Nevyčerpané dovolenky vrátane
sociálneho poistenia
Odmeny, prémie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
750

1381

750

1381

Odchodné, odstupné
Overenie účtovnej závierky
a zostavenie daňového priznania
Vypustené emisie do ovzdušia

450

300

450

300

1200

1681

1200

1681

Bonusy, skontá, rabaty
Reklamácie a záručné opravy
Nevyfakturované dodávky
majetku
Iné
Krátkodobé rezervy spolu

15. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

13811

1415

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane

227886

216865

Krátkodobé záväzky spolu

241697

218280

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden až päť rokov

58345

63015

58345

63015

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

16. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

404

581

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

213

179

Tvorba sociálneho fondu spolu

213

179

Čerpanie sociálneho fondu

300

356

Konečný zostatok sociálneho fondu

317

404

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
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prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene za bežné
účtovné obdobie

a

b

c

D

e

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
f

Krátkodobé bankové úvery, pôžičky
Kontokorentný úver

EUR

14.09.2017

13519

15000

Dlhodobé bankové úvery, pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci
Spolu

0

18. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby z predaja služieb

16381

19604

Tržby za tovar

451247

497248

3456

7

471084

516852

Názov položky
Tržby za vlastné výrobky

Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom
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J. Informácie o daniach z príjmov
18. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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

-5307

x

-24125
X

Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani

22
+6524

+1435

-963

-212

Základ dane

Daň

E

f
+4709

x

X

22
3598

Umorenie daňovej straty

2127

Spolu

-18564

-4084
960

8307

Splatná daň z príjmov

x

Odložená daň z príjmov

x

x

x

x

Celková daň z príjmov

Daň
v%
g

x

2880
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19. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného
imania

A
Základné imanie
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
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a 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

Stav na
začiatku
účtovného
obdobie
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

F

6640

6640

664

664

39016

1829

40845

-176153
1829

-176153
-25085

1829

-25085
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
a
Základné imanie
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
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a 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

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

6640

6640

664

664

39016

39016

-141029

-35124

-35124

1829

-176153
-35124

1829
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