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Príloha č. 3 k opatreniu 4455/2003-92

POZNÁMKY
k mimoriadnej účtovnej závierke

k 30.11.2017
A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:
a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku,
MEART, s.r.o., Pstruhárska 15, 972 51 Handlová, dátum založenia: spoločenskou zmluvou zo dňa
11.12.2001 v zmysle § 105 násl. Zák. č. 513/91 Zb., dátum vzniku: 15.02.2002
b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,
Výroba výrobkov z kovov a ich predaj.
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 časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov
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) vstup do likvidácie
Mimoriadna účtovná závierka.
f) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom
účtovnej jednotky.
Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie príslušným orgánom
účtovnej jednotky: 26.02.2016
C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:
Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.
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,
Spoločnosť od 01.11.2015 vstúpila do likvidácie.
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,
Neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad a účtových metód.
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c) spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou.
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
Dlhodobý nehmotný majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reálnou hodnotou.
Dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo
pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné
zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou. Uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku
sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

dopravné

montáž

iné - poštovné
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

úroky

realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
Dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou
cenou alebo cenou v darovacej zmluve. Dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom
pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol
v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou. Uplatňuje zásada opatrnosti prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.
7. dlhodobý finančný majetok,
Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
8. zásoby obstarané kúpou,
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Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa
zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním
v účtovnej jednotke:

dopravné

iné
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
10. zásoby obstarané iným spôsobom,
Zásoby obstarané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reálnou hodnotou. Uplatňuje zásada
opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.
11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj,
12. pohľadávky,
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej
položky.
13. krátkodobý finančný majetok,
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,
Pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a
príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. 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. Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady
opatrnosti t. z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,
Pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a
výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
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“),
d) tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a
odpisové metódy pre účtovné odpisy,
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
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sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom
nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú
stanovené takto:

Odpisová skupina

Doba odpisovania v rokoch

Ročná odpisová sadzba

1

4 až 10

1/4 až 1/10

2

6 až 20

1/6 až 1/20

3

8 až 30

1/18 až 1/30

4

12 až 40

1/20 až 1/40

5

20 až 60

1/20 až 1/60

6

40 až 80

1/40 až 1/80

Drobný nehmotný majetok od 33,00 € do 2400,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 33,00 € do 1700,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa do nákladov, mimoúčtovná evidencia – súčasťou inventarizácie
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.
F. V časti o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o
1. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku.

Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
hmotný majetok Pozemky

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky

4

b

Samostat
né
hnuteľné
Stavby
veci
a súbory
hnuteľnýc
h vecí
c
d

PestoPoskytn
Základné
vateľské
Obsta- uté
stádo Ostatný
celky
rávaný preddav
a ťažné
DHM
trvalých
DHM
ky
zvieratá
porastov
na DHM
e

f

g

h

i

Spolu

j

29700,00 66673,89 42291,53

138665,42

29700,00 66673,89 42291,53

138665,42

0,00

0,00

0,00
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Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
29700,00
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
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42517,78 42291,53

84809,31

3889,69 42291,53

84809,31

0,00

0,00

24156,11

0,00

53856,11

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostatné
Pestohnuteľné
Základné
Dlhodobý
vateľské
Obsta- Poskytnuté
veci
stádo Ostatný
hmotný majetok Pozemky Stavby
celky
rávaný preddavky Spolu
a súbory
a ťažné DHM
trvalých
DHM na DHM
hnuteľných
zvieratá
porastov
vecí
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
29700,00 66673,89 42291,53
138665,42
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
29700,00 66673,89 42291,53
138665,42
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
39737,78 42291,53
82029,31
obdobia
Prírastky
2780,00
2780,00
Úbytky
Stav na konci
účtovného
42517,78 42291,53
84809,31
obdobia
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Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
29700,00 26936,11
obdobia
Stav na konci
účtovného
29700,00 24156,11
obdobia

56636,11
53856,11

2. Informácie k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o spôsobe poistenia dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku:

Účtovná jednotka má poistený hnuteľný majetok: zákonné poistenie automobilu.
3. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote
splatnosti: Účtovná jednotka nemá pohľadávky
Tabuľka č. 1
Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti
a

Bežné účtovné obdobie
b

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
c

Pohľadávky po lehote splatnosti

12133,32

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka

1893,24

Krátkodobé pohľadávky spolu

14026,56

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu
4. Informácie k časti F. písm. v) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke, pričom sa uvedie opis jej
vzniku
Za rok 2014 bola zaplatená daňová licencia vo výške 960,00 €
Za rok obdobie 01.01. – 31.10.2015 bola zaplatená daňová licencia vo výške 800,00 €
5. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o významných zložkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1
Bezprostredne
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
predchádzajúce účtovné
obdobie
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty

8179,71

5952,06

55548,09

4312,29

63727,80

10264,35

Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu
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6. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 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:

Zákon.a havar.poistenie automobilu
Telekomunikačné služby
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

G. V časti o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy sa uvádzajú informácie o
7. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo
o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
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
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu
Tabuľka č. 2
Názov položky
Účtovná strata

8697,28

Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
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Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

8697,28

Iné
Spolu

8697,28

8. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o jednotlivých druhoch rezerv za bežné účtovné obdobie s
uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas
bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok
použitia rezerv
Predpokladaný rok použitia rezervy: Účtovná jednotka nevytvárala rezervy.

9. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote
splatnosti a o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek
súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

10464,89

20614,46

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane

53475,04

50926,81

Krátkodobé záväzky spolu

63939,93

71541,27

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad
päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu

10. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu. Účtovná jednotka nemá
obsahovú náplň.
H. V časti o výnosoch sa uvádzajú tieto informácie:
11. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o sumách 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,
Predaj výrobkov

Predaj stroja

Predaj materiálu

Oblasť odbytu

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

b

c

d

e

f

g

Taliansko

1000

500

3500

Spolu

1000

500

3500

12. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmeny stavu vnútroorganizačných zásob; ak sa zmena ich
stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom
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netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých
položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary.
Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

d

e

f

Názov položky

a
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky

2732,68

2732,68

2732,68

2732,68

Zvieratá
Spolu
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

13. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch
z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti.

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

-2732,68
-2732,68

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti,
z toho:
Predaj stroja, výrobkov a materiálu
Predaj budovy a pozemku

5000,00
70000,00

Predaj automobilu

1000,00

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:
Mimoriadne výnosy, z toho:
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14. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o sume čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého
bodu zákona, pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou,
ktorú účtovná jednotka vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom
podnikania a ktorá vplýva na schopnosť účtovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty
peňažných prostriedkov v budúcnosti, napríklad úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja
finančného majetku

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Tržby za vlastné výrobky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

500,00

Tržby z predaja služieb
Tržby za predaj materiálu

3500,00

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

-2732,68

Výnosy z nehnuteľnosti a hnuteľnosti na predaj

71000,00

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

1000,00

Čistý obrat celkom

73267,32

15. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Náklady za poskytnuté služby, z toho:

10476,15

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1780,44

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti

3500,00

Účtovníctvo

1934,00

886,94

Právne služby a odmena likvidátora

4400,00

500,00

101711,52

5871,79

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:
Spotreba materiálu

19002,31

Energie

710,06

Predaj majetku

244,22

49966,42

Daň z nehnuteľnosti

4923,25

1892,12

Odpisy

3889,69

2780,00

Dane a poplatky

569,76

Finančné náklady, z toho:

603,74

Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
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Poplatky banke

603,74

245,77

Mimoriadne náklady, z toho:

16. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 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

800,00

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

17. 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

Základ dane

Daň

Daň
v%

Základ dane

Daň

Daň
v%

b

c

d

e

f

g

x

x

x

x

Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň

-28552,87

-7897,28

X

Daňovo neuznané náklady

X
15796,39

333,98

733,47

22

-4563,30 -1003,92

22

Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty
Spolu

-12756,48 -2678,86

21

Splatná daň z príjmov

X

X

Odložená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

x

18. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznených
osôb: Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň
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O. V časti o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne skutočnosti do dňa zostavenia účtovnej
závierky.
19. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Stav
na
Položka vlastného
začiatku
imania
Prírastky
Úbytky
Presuny
účtovného
obdobia
a
b
c
d
e
Základné imanie

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

120000,00

120000,00

331,94

331,94

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

-83293,92
-8697,28

-8697,28
-28552,87

8697,28

-91991,20
-28552,87

Vyplatené dividendy
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby podnikateľa
Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
a

Základné imanie

12

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

120000,00

120000,00

MEART, s.r.o. v „likvidácii“

Poznámky Úč POD PÚZ 3-04

IČO: 36322571 DIČ:2020078841

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

331,94

331,94

-76049,59
-7244,33

-8697,28

Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby podnikateľa
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-7244,33

-83293,92

7244,33

-8697,28

