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jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválené dňa:

. 20
Záznamy daňového úradu

L

J
MF SR č. 17920/2013

Miesto pre evidenčné číslo
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A. Informácie o účtovnej jednotke
Základné informácie o účtovnej jednotke:
Obchodné meno: Hammerl Aviation Laundryservices s.r.o.
Sídlo: M.R. Štefánika 2760/106
Dátum založenia: 14.11.2003
Dátum vzniku: 24.11.2003
Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu volnej
živnosti
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovatelom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu
volnej živnosti
- sprostredkovatelká činnosť v oblasti obchodu a služieb
- poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
- prieskum trhu
- leasingová činnosť
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení
- reklamná a propagačná činnosť v rozsahu volnej živnosti
- administratívna činnosť
- organizovanie kurzov, školení a seminárov
- chemické čistenie prádla
- pranie a žehlenie
- prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
- opravy a úpravy textilných výrobkov
-

iC^cl-] C1ĽSUVO

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

66,00

36,00
78

62

1

1

Udaj, 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: nemá obsahovú náplň
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna účtovná závierka
Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
príslušným orgánom účtovnej jednotky:
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C. Informácie o konsolidovanom celku
nemá obsahovú náplň
a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú
účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je
účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:
b) 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; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je
bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:
c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné
konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie
obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:
d) Udaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinností zostaviť
konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podlá § 22 zákona, pričom
sa uvádza:
1. Pri oslobodení podlá § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky
zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podlá IFRS, do ktorej je zahrnovaná účtovná
jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:
2. Pri oslobodení podlá § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných
jednotiek:

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach
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a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej
činnosti:
Spoločnosť plánuje predať hnutelné veci spoločnosti. Spoločnosť predpokladá, že bude
fungovať na základe inej štruktúry nákladov a výnosov. Nepredpokladá, že bude fungovať
menej ako jeden rok, t.j. do kocna roku 2016.
b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a
ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia
účtovnej jednotky:
bez osobitostí
c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:
Č.
Názov položky
Spôsob oceňovania
1.Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:
Obstarávacia cena
2.Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:
Vlastné náklady
3.Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):Reprodukčná obstarávacia cena
4.Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:
Obstarávacia cena
5.Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:
Vlastné náklady
6.Dlhodobý hmotný majetok obstaraný inak (darom): Reprodukčná obstarávacia cena
7.Dlhodobý finančný majetok:
Obstarávacia cena
8.Zásoby obstarané kúpou:
Obstarávacia cena
9.Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
Vlastné náklady
10.Zásoby obstarané inak (darom):
Reprodukčná obstarávacia cena
11.ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:Menovitá hodnota
12.1.Vlastné pohľadávky:
Menovitá hodnota
12.2.Kúpené pohľadávky:
Obstarávacia cena
13.Krátkodobý finančný majetok:
Obstarávacia cena
14.Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
Menovitá hodnota
15.Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: Menovitá hodnota
16.Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:
Menovitá hodnota
17.Deriváty:
Menovitá hodnota
18.Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:
Menovitá hodnota
19.Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základy zmluvy o kúpe prenajatej veci:
Obstarávacia cena
20.Majetok obstaraný v privatizácii:
Bez náplne
21.Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov: Menovitá hodnota
d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania,
sadzby odpisov a odpisove metódy pre účtovné odpisy:
Druh majetku Doba odpisovania
Sadzba odpisov 1/4
Odpisova metóda
1/3 1/20
Rovnomerne
Mangel, server
4 roky
Rovnomerne
Prístroje
kopírovací stroj 3
1/12
Rovnomerne
Budova
20
Ventilátor LC Climate,
1/6 Rovnomerne
Rovnomerne
kontajnery
12
Tepelné čerpadlo, sklad z
celty
6
Automobily 4 a 6 rokov 1/4 a 1/6 Rovnomerne
Odpisový plán účtovný ch odpisov hmotného majetku podnikáte! zostavil interným
predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladu opotrebenia zaraďovaného majetku
zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a
daňové odpisy sa nerovnajú.
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikáte! zostavil interným predpisom
tak, že za základ vzal metódy pri vyčlslovanl daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné
a daňové odpisy sa rovnajú.
e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia: nemá
obsahovú náplň
f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných 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 účtovaných
v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia:
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4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Samostatné
PestovaPoskytnuté preddavky
Základné
Dlhodobý
hnuteľné teľské
Ostatný
a
b
c
d
e
f
stádo
Stavby
hmotný majetok Pozemky
veci a
celky
DHM
a ťažné
súbory
trvalých
g
zvieratá
hnuteľ- porastov
ných vecí

na DHM
Obstarávaný DHM

Spolu
h

i

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny

279976,00

Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny

1431135,00

1711111,00

10021,00

10021,00

27633,00

27633,00

279976,00

1413523,00

1693499,00

-106726,00

-1077340,00

-1184066,00

-14438,00

-129107,00

-143545,00

-27633,00

-27633,00

-121164,00

-1178814,00

-1299978,00

173250,00

353795,00

527045,00

158812,00

234709,00

393521,00

Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
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Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostatné
PestovaPoskytnuté preddavky
Základné
Dlhodobý
hnuteľné teľské
Ostatný Obstaráa
b
c
d
e
f
stádo
hmotný majetok Pozemky Stavby
veci a
celky
DHM
vaný DHM
a ťažné
súbory
trvalých
g
zvieratá
hnuteľ- porastov
ných vecí

na DHM
Spolu
h

i

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny

279977,00

1380904,00

1660881,00

123767,00

123767,00

73536,00

73536,00

Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny

279977,00

1431135,00

1711112,00

-92288,00

-1003558,00

-1095846,00

-14438,00

-147319,00

-161757,00

-73537,00

-73537,00

Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny

-106726,00

-1077340,00

-1184066,00

187689,00

377346,00

565035,00

173251,00

353795,00

527046,00

Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
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Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodob
ý
finančný
majetok

a

Podielové
Ostatné Pôžičky
CP
dlhodobé
ÚJ
v spolo .
a podiely
CP a
v kons.
v DÚJ
podiely
celku
vplyvom
DFM

•Ä

b

c

d

e

Ostatný
DFM

sPS

•SSE?
jeden rok

Obstarávaný
DFM

PoskytSpolu
nuté preddavky na

fg

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
nemá obsahovú náplň

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku
Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s
ním nakladať
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Tabuľka č. 4
Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti
určenej na predaj

Sumár od začiatku zákazkovej
výstavby nehnuteľnosti určenej
Za bežné účtovné obdobie
na predaj až do konca bežného
účtovného obdobia
b
c

a
Vyfaktúrované nároky za vykonanú prácu na
zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na
predaj
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo
metódou nulového zisku
Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky

Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

a

b

Pohľadávky
z obchodného styku

Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku
opodstatnenosti

Tvorba
OP

c

Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
majetku z účtovníctva

d

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

e

f

41552,00

38359,00

7440,00

72471,00

41552,00

38359,00

7440,00

72471,00

Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a
materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
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Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu
Iné pohľadávky

4744910,00

4744910,00

Dlhodobé pohľadávky spolu

4744910,00

4744910,00

1957369,00

1957369,00

9827,00

9827,00

Iné pohľadávky

1386769,00

138769,00

Krátkodobé pohľadávky spolu

3353965,00

2105965,00

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

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti

a

Bežné účtovné obdobie

b

c
371086,00

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka
Krátkodobé pohľadávky spolu

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

3353965,00

8729362,00

3353965,00

9100448,00

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu
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16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia
Opis predmetu záložného práva
Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu
Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo
x

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Názov položky
Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

6389,00

25448,00

655562,00

98705,00

661951,00

124153,00

Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej
termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Tabuľka č. 2
Krátkodobý finančný majetok
Stav na začiatku
účtovného obdobia

a

b

Bežné účtovné obdobie
Prírastky
Úbytky

c

d

Stav na konci
účtovného obdobia

e

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosťou do jedného
roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu
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písm. zb) o vlastných akciách

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

2088,00

4969,00

Poistenie motorových vozidiel

2088,00

4233,00

Nájomné

736,00

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

Strana 11

Vytvorené v programe FORM studio - www.forrnstuclio.sk

DIC:2021280712 ICO:35870371

Poznámky Úč POD 3 - 01

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy
Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to:
BO

v hodnote

PO 6
220 395

1. Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s
jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie:
Hammerl Austria Mietwäsche GmbH
2. Hodnota upísaného vlastného imania:
Splatené

BO

PO 6
639

BO

PO 6
639

Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v
predchádzajúcom účtovnom období:

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej
straty
Tabuľka č. 1

Názov položky

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
15503,00

Bežné účtovné obdobie

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

15503,00

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom

Iné
Spolu

15503,00
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Tabuľka č. 2

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

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 , členmi
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov

Iné
Spolu

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách
Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie

Názov položky

a

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:
rezerva na dovolenku

2545364,00

2466930,00

16391,00

32454,00

16391,00

32454,00

Rezerva na UZ

8000,00

7500,00

8000,00

7500,00

Rezerva ma audit

8000,00

4000,00

8000,00

4000,00

Rez na prôv. za služby H&H;

2162146,00

2162146,00

51695,00

51695,00

Rezerva na pokutu - vodarne

160000,00

16000,00

Ostatne

138592,00

Rzerva na nájomné H&H

89457,00

49135,00
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Tabuľka č. 2
Názov položky

a

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

C

d

e

f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

2576578,00

Rezerva na dovolenku,SP+ZP

3288,00

63602,00

16388,00

2545364,00
16388,00

Rezerva na zmluvné pokuty

26323,00

Rezerva na audit + UZ

25200,00

Rez.na prôv.za služby

2162146,00

2162146,00

90000,00

90000,00

209135,00

209135,00

Rezerva na právne služby
Rezerva na pokuty
Rezerva na odstupne,SP+ZP

12079,00

Rezerva na nájomné

51695,00

26323,00
16000,00

25200,00

16000,00

12079,00
51695,00
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G. písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden
rok až päť rokov

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

5512267,00

157176,00

968925,00

968925,00

6481192,00

1126101,00

4344,00

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť
rokov
Dlhodobé záväzky spolu

4344,00

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom
daňovom záväzku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania

Iné
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26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky
Bežné účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

729,00

194,00

3615,00

1735,00

3615,00

1735,00

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu

1200,00
4344,00

Konečný zostatok sociálneho fondu

729,00

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch
Názov vydaného dlhopisu

Menovitá
hodnota

Počet

Emisný kurz

Úrok

Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1 _________________________________________________________________________
Suma istiny
Suma
Suma istiny v
istiny
príslušnej
v príslušnej
v eurách
mene za
Úrok
Názov položky
Mena
p. a.
Dátum
mene za
za bežné
bezprostredne
splatnosti
bežné
účtovné
predcháobdobie
účtovné
dzajúce
účtovné
obdobie
obdobie
a
b
c
d
e
f
g
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H. Informácie o výnosoch
Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách
Oblasť odbytu

Typ výrobkov, tovarov, služieb

Typ výrobkov, tovarov, služieb

Typ výrobkov, tovarov, služieb

Bežné
účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

d

e

a

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

418588,00

142051,00

Služby

2081868,00

1844272,00

Spolu

2500456,00

1986323,00

Tovar

f

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

g

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Názov položky

Bežné
účtovné
obdobie
Konečný
zostatok

a

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

d
f

b

c

Manká a škody

x

x

x

Reprezentačné

x

x

x

Dary

x

x

x

Iné

x

x

x

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze
ziskov a strát

x

x

x

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby

Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

e

Výrobky
Zvieratá
Spolu
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Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej
činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

10724,00

Predaj auta

7500,00

Ostatne

3224,00

62,00

Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

26,00

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:

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

Tržby za vlastné výrobky

Bežné účtovné
obdobie

2081868,00
1969272,00

Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

418588,00

594,00

Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
85650,00

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

2500456,00

2055516,00
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I. Informácie o nákladoch
34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

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

7500,00

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

7500,00

8000,00

482726,00

1090528,00

15213,00

507754,00

iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
Pranie
Služby personálnych agentúr

242018,00

Právne služby, poradenstvo

75105,00

95943,00

Cestovné náhrady

75318,00

80246,00

317090,00

164567,00

2034045,00

597606,00

Náklady na mzdy a poistenie

701036,00

453408,00

Odpisy

490226,00

134154,00

30919,00

-48624,00

7103,00

27603,00

804761,00

31065,00

10423,00

10401,00

Ostatné

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

Tvorba opravných položiek
ZC predaného HIM
Ostatné

Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:

13,00

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
10401,00

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
Úroky
Ostatné

74,00

7885,00

10336,00

3453,00

Náklady, ktoré majú výnimomý rozsah alebo výskyt, z toho:
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J. Informácie o daniach z príjmov
35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty,
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných
rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v
predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka
neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej
časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa
účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým
nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Základ dane

Daň

b

c

Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň

-23451,00

x

x

5159,00 22,00

Daňovo neuznané náklady

113358,00

24939,00 22,00

66901,00

14718,00 22,00

91968,00

20233,00 22,00

-54043,00

-11889,00 22,00

-2061,00

453,00 22,00

46634,00

a

Výnosy nepodliehajúce dani

Daň
v%

Základ dane

Daň

d

e

f

g

x

33776,00

x

x

x

Daň
v%

7431,00 22,00

Vplyv nevykázanej odloženej
daňovej pohľadávky
Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane

Iné
Spolu
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Splatná daň z príjmov

x

2880,00

x

Odložená daň z príjmov

x

9910,00

x

Celková daň z príjmov

x

12790,00

x

10260,00 22,00

10260,00 22,00

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch
Tabuľka č. 1
Druh podmieneného záväzku

Bežné účtovné obdobie

Hodnota celkom

Hodnota voči spriazneným
osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky
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O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

P. Prehľad zmien vlastného imania
37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania Stav na začiatku
účtovného
obdobia

a
Základné imanie

b
6639,00

Bežné účtovné obdobie
Prírastky
Úbytky
Presuny

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia

f
6639,00

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
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664,00

Zákonný rezervný fond
Nerozdelený zisk minulých
Štatutárne fondy a ostatné
rokov
fondy

6197589,00

664,00

Nedeliteľný fond

15503,00

213092,00

6000000,00

Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok
hospodárenia bežného účtovného

15503,00

obdobia

-15503,00

Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného
imania
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania Stav na začiatku
účtovného
obdobia

a
Základné imanie

b
6204893,00

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

15502,00

Stav na konci
účtovného
obdobia

f
6220395,00

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

664,00

664,00

Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
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Poznámky Úč POD 3 - 01
Nerozdelený zisk minulých
rokov
Neuhradená strata minulých
rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy

6197589,00

6197589,00

15503,00

15503,00

Ostatné položky vlastného
imania
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa

S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy
Informácie k prílohe č. 3 časti S. o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy
Obsah položky

Označenie
položky

Bežné účtovné Bezprostredne
obdobie
predchádzajúce
účtovné obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
A. 1.

Príjmy z predaja tovaru (+)

A. 2.

Výdavky na nákup tovaru (-)

A. 3.

Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)

A. 4.

Príjmy z predaja služieb (+)

A. 5.

Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (-)

A. 6.

Výdavky na služby (-)

A. 7.

Výdavky na osobné náklady (-)

A. 8.

Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň
z príjmov účtovnej jednotky (-)

A. 9.

Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (+)
Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (-)
Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené
na predaj alebo na obchodovanie (+)

A. 10.
A. 11.
A. 12.

Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené
na predaj alebo na obchodovanie (-)

A. 13.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo
pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na
zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
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