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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2017
zostavené podľa Opatrenia č.MF/23378/2014-74 (FS č.12/2014), v znení neskorších predpisov, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej
účtovnej závierky na zverejnenie
pre malé účtovné jednotky
Článok I – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1) Základné informácie o účtovnej jednotke:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Dátum vzniku:
Hlavný predmet podnikania:
Subjekt verejného záujmu:
Účtovné obdobie:

Brantner Poprad, s.r.o.
Nová 76, 058 01 Poprad
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis do obchodného registra: 10.3.1997
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14
ZoU).
Kalendárny rok 2017

Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (2 ZoU)
Účtovná jednotka je povinná testovať presiahnutie alebo nespĺňanie veľkostných kritérií (vždy
dvoch) za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia. Zmena zatriedenia do
veľkostnej kategórie sa vykoná od nasledujúceho účtovného obdobia.
Celková suma
majetku v tis. €

Čistý obrat v tis. €

Priemerný prepočítaný
počet zamestnancov

≤ 350

≤ 700

≤ 10

350 <

700 <

10 <

Malá účtovná jednotka

≤ 4 000

≤ 8 000

≤ 50

Veľká účtovná jednotka

4 000 <

8 000 <

50 <

3 060 627
3 943 517
4 427 216

3 816 330
5 337 755
6 316 327

99
131
131

malá
malá
veľká

malá
malá
malá

veľká
veľká
veľká

Podmienky
Mikro účtovná jednotka

Brantner Poprad, s.r.o.
2015
2016
2017
výsledok za kritérium
výsledok za kritérium
výsledok za kritérium

V roku 2017 sme prvý rok splnili dve kritériá pre zaradenie Veľká účtovná jednotka.
V roku 2018 stále ostávame Malou účtovnou jednotkou s predpokladom, že od r. 2019 budeme
Veľkou účtovnou jednotkou.
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2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným
orgánom účtovnej jednotky: 27.06.2017
3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna
4) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou:
a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za
najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka (najvyšší stupeň
konsolidácie):
Brantner Gruppe GmbH, Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, 3500 Krems an der Donau
b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za
najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka (bezprostredne
vyšší stupeň konsolidácie), a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek na najvyššom stupni
konsolidácie:
Brantner Gruppe GmbH, Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, 3500 Krems an der Donau
c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia vyššie uvedených konsolidovaných účtovných závierok:
Brantner Gruppe GmbH, Dr. Franz Wilhelm Strasse 1, 3500 Krems an der Donau
Landesgericht Krems an der Donau, Josef Wichner Strasse 2, 3500 Krems an der Donau
d) Údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti
zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona o
účtovníctve, pričom sa uvádzajú:
1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve obchodné meno a sídlo materskej účtovnej
jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov (IFRS/EÚ):
2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 zákona o účtovníctve obchodné meno a sídlo dcérskych
účtovných jednotiek:
5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky:
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet počas účtovného
obdobia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

131

131

Článok III – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH
1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti minimálne 12 mesiacov po závierkovom dni v zmysle § 7 ods. 4
zákona o účtovníctve. Ak by tento predpoklad nebol splnený, uvedie sa aj dopad do účtovnej závierky (napr.
zrušenie dlhodobých rezerv):
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti
2) Informácia o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku,
záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Informácia o zmenách účtovných zásad a zmenách
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účtovných metód, a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov,
vlastného imania a výsledku hospodárenia. Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú
hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky
porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie v neporovnateľných hodnotách:
Účtovná jednotka časovo nerozlišovala leasingové úroky medzi mesiacmi december 2017 a január 2018,
ako jej to umožňuje novela zákona o dani z príjmov.
4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov (vrátane rozhodujúcich odhadov):
a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov (§ 25 ZoU):
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.1.
8.2
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Názov položky
Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:
Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:
Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:
Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:
Dlhodobý finančný majetok:
Zásoby obstarané kúpou:
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
Vlastné pohľadávky:
Kúpené pohľadávky:
Krátkodobý finančný majetok:
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe
zmluvy o kúpe prenajatej veci:
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:

Spôsob oceňovania
Obstarávacia cena
Vlastné náklady
Obstarávacia cena
Vlastné náklady
Obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Vlastné náklady
Menovitá hodnota
Obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Obstarávacia cena
Menovitá hodnota

b) Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované
formou opravnej položky stanovenej kvalifikovaným odhadom.
c) Záväzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy účtovná jednotka ocenila
odborným odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu.
d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní
reálnou hodnotou:
e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:
Komentár k oceňovaniu majetku a záväzkov:
➢ Finančné nástroje definuje § 5 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších
predpisov – sú to napr. cenné papiere (akcie, dlhopisy, dočasné listy), deriváty (opcie, futures, swapy,
forwardy), nástroje peňažného trhu (pokladničné poukážky, vkladové listy).
➢ Opravné položky k majetku, okrem dlhodobej pohľadávky a dlhodobej pôžičky, stanovila UJ odborným
odhadom bonity príslušného majetku.
➢ Opravnú položku k dlhodobej pohľadávke a opravnú položku k dlhodobej pôžičke UJ stanovila metódu
odúročenia na súčasnú hodnotu (§ 18/8 PU; § 21/6 PU).
➢ Rezervy ocenila UJ kalkulačnou metódou kvalifikovaného odhadu ich menovitej hodnoty na pokrytie
budúcich záväzkov.
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➢ Počas r. 2017 dospelo vedenie UJ k rozhodnutiu vytvoriť aj dlhodobú rezervu na odstupné a odchodné,
ktorú v predošlých rokoch netvorilo. Jej tvorba bude v budúcnosti postupovať kontinuálne. Použitá bola
metóda odúročenia na súčasnú hodnotu(§ 18/8 PU; § 21/6 PU)
➢ UJ počas účtovného obdobia (§ 25 ZoU), ani k závierkovému dňu (§ 27 ZoU) nepoužila ocenenie reálnou
hodnotou – lebo nemala k tomu vecnú náplň.
➢ ÚJ používa pri oceňovaní úbytku rovnakého druhu zásob a cenných papierov – vážený aritmetický
priemer (§ 25/5 ZoU; § 22/1 PU).
➢ ÚJ používa pri oceňovaní prírastku cudzej meny v hotovosti alebo na bankový účet – zmenárenský kurz
konkrétnej banky (§ 24/3 ZoU).
➢ ÚJ používa pri oceňovaní úbytku cudzej meny v hotovosti alebo z bankového účtu – základné pravidlo
(D-1), teda kurz zo dňa predchádzajúceho dňu účtovného prípadu (§ 24/2/a; § 24/6 ZoU).
f) Účtovná jednotka nepoužila dobrovoľné oceňovanie obchodných podielov metódou vlastného imania (§
27/9 ZoU). netýka sa
g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pre účtovné odpisy:
V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z., zákona č. 595/2003 Z.z. a Opatrenia č. 23 054/2002-92
o postupoch účtovania v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov sú považované za:
a/ dlhodobý hmotný majetok – všetky predmety, ktorých ocenenie je vyššie ako 1 700,- EUR a doba
použiteľnosti dlhšia ako 1 rok, spoločnosť sa zároveň rozhodla účtovať o dlhodobom hmotnom majetku,
ktorého ocenenie je nad 400 € (podľa §13 opatrenia MF SR č.MF/263112/2009-74, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania) ako o dlhodobom hmotnom majetku a počas stanovenej doby ho
odpisuje.
Zároveň si spoločnosť stanovila kategórie majetku, ktoré sa zaradia do dlhodobého majetku bez
ohľadu na výšku ocenenia, a to:
- softvér
- vozidlá kategórie L, M1, N1
- ostatné vozidlá kategórií M,N, O, s akoukoľvek nadstavbou
- kompaktory
- grédre, bágre, buldozéry, nakladače, VZV, traktory
- veľkokapacitné kontajnery
- lisovanie kontajnery
- špeciálne kontajnery
- zberné nádoby nad 300 l (nádoby môžu byť zaraďované i v súboroch, ale len v prípade, keď sa viažu
na jedného klienta).
b/ dlhodobý nehmotný majetok – všetky nehmotné zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2 400,EUR v jednotlivých prípadoch
Predmety hmotného charakteru do 400,- EUR vrátane, sú pri výdaji do užívania účtované do
spotreby na účte 501. Ochranné odevy a pomôcky bez ohľadu na cenu sú evidované v operatívnej
evidencii počas doby ich plánovanej životnosti.
Dlhodobý hmotný majetok, s výnimkou umeleckých diel, predmetov z drahých kovov a pozemkov, je
odpisovaný lineárne sadzbami vypočítanými z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného
priebehu jeho opotrebenia pre každý druh majetku samostatne.
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Základné sadzby:
Dlhodobý hmotný a nehmotný
odpisovaný majetok
Stavby
Dočasné stavby
Dopravné prostriedky a kontajnery kovové
Kontajnery plastové, stroje, prístroje
a zariadenia

číslo
účtu
021.A
021.A
022.A
022.A

doba odpisovania
(počet rokov)
20
12
4a6
4a6

odpisová sadzba
(%)
5
8,33
16,67 a 25
16,67 a 25

Mesačné odpisy sú účtované vo výške 1/12 ročného odpisu pri rešpektovaní začiatku a konca
odpisovania v zmysle platných predpisov počnúc mesiacom zaradenia do odpisovania.
Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku je v zmysle § 28 odst. 4 zákona č. 431/2002 Z.z.
realizované rovnomerne vo výške 100 % z obstarávacej ceny najneskôr do piatich rokov od jeho
obstarania.
Komentár k odpisovému plánu:
➢ UJ používa účtovné odpisy nezávisle na daňových odpisoch. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci,
kedy bol zaradený do užívania. Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku.
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje počas 5 rokov od jeho obstarania.
➢ UJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku. Podrobný účtovný odpisový plán po položkách sa vedie v podsystéme Dlhodobý majetok
účtovného programu OMEGA (taktiež daňové odpisy podľa zákona o dani z príjmov).
➢ UJ odpisuje jednotlivé veci alebo relevantné súbory hnuteľných vecí (napr. počítačová sieť, nábytková
zostava). UJ nepoužíva komponentné odpisovanie (odpisovanie častí majetku - komponentov).
➢ UJ nepoužila jednorazový odpis dlhodobého majetku z dôvodu jednorazového trvalého zníženia
hodnoty majetku (§ 21/5 PU).
➢ ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého nehmotného majetku - položky pod 2 400 eur
jednotkovej ceny so životnosťou nad jeden rok (§ 13/2 PU).
➢ ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného majetku - položky pod 1 700 eur jednotkovej
ceny so životnosťou nad jeden rok (§ 13/6 PU).
➢ ÚJ nepoužíva dobrovoľné účtovanie podlimitného technického zhodnotenia do odpisovaného
dlhodobého majetku – technické zhodnotenie pod 1 700 eur za účtovné obdobie (§ 21/3 PU; § 29/2
ZDP).
➢ ÚJ nepoužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého
hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku (§ 34/1 PU; § 35/2/h PU).
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h) Informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku
a ich ocenenie: V roku 2016 bola schválená dotácia od Recyklačného fondu podľa zmluvy č. 1306/16/30 vo
výške 64 020 EUR. Majetok v r. 2017, ku ktorému sa dotácia viaže:

Inv. číslo

Názov

Dátum obst.

OC

DA0500073
DK0500192

Mercedes Benz PP 877 DO

15.11.2016

189 910,00 €

Kontajner 34,7m3

10.11.2016

4 288,00 €

DK0500193

Kontajner 34,7m3

10.11.2016

4 288,00 €

DK0500194

Kontajner 30 m3

10.11.2016

4 315,00 €

DK0500195

Kontajner 30 m3

10.11.2016

4 315,00 €

DK0500196

Kontajner 30 m3

10.11.2016

4 315,00 €

DK0500197

Kontajner 20 m3

10.11.2016

2 820,00 €

5) 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. Účtovná jednotka môže 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:
Opis účtovného prípadu
Zmena postupu účtovania
rezervy na odchodné do
dôchodku
Odložená daň z rezervy

Suma

MD/DAL

Vplyv na výsledok

Vplyv na vlastné imanie

33 228,33 EUR

428/459

0

33 228,33 EUR

6 977,95 EUR

481/428

0

- 6 977,95 EUR

Počas r. 2017 dospelo vedenie UJ k rozhodnutiu vytvoriť aj dlhodobú rezervu na odchodné do dôchodku, ktorú
v predošlých rokoch netvorilo a k tomu prislúchajúcu odloženú daň. Jej tvorba bude v budúcnosti postupovať
kontinuálne.
Vysvetlivky k oprave chýb minulých účtovných období:
➢ Po schválení účtovnej závierky na valnom zhromaždení už nemožno otvárať účtovné knihy minulých
účtovných období a prípadné opravy sa vykonajú v bežnom účtovnom období (§ 16/10,11 ZoU).
➢ Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako
výsledkové účtovné prípady bežného účtovného obdobia (§ 5/1 PU).
➢ Významné opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú (§ 59/13 PU) - voči minulým výsledkom
hospodárenia (voči vlastnému imaniu na účet 428 alebo 429).
➢ Opravy chýb minulých účtovných období sa daňovo vysporiadajú podľa pravidiel v zákone o dani
z príjmov (§ 17/15,29 ZDP) a pravidiel v daňovom poriadku (§ 16).

6

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 36444618

DIČ: 2020016988

6) Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a
predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného
majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých
skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých
sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných
zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.
Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú
vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje
iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce
obdobia.
V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky,
ktoré by mali významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke.
Článok IV – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
1a) Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a odloženého daňového záväzku) podľa
zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:
31. 12. 2017

31. 12. 2016

EUR

EUR

Záväzky po splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov

47 662

48 562

935 962

702 727

1 075 470

910 490

0

0

2 011 432

1 613 217

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Záväzky spolu

1b) Celková suma zabezpečených záväzkov – opis a spôsob zabezpečenia záväzkov:
Zabezpečené záväzky
Záväzky zabezpečené záložným právom
Záväzky zabezpečené iným spôsobom

Bežné účtovné obdobie
Spôsob zabezpečenia
Hodnota záväzkov
Záložné právo - zmluvy o úvere
183 014,18 EUR
Banková záruka k obchodnej zmluve

120 000,- EUR

Viazaný zostatok účtu vo výške
Záväzky zabezpečené iným spôsobom

28 000 EUR a záložné právo dotácia Recyklačný Fond

Celková
záväzkov:

suma

zabezpečených

x

70 422,- EUR
373 436,18 EUR

2) UJ má vytvorený kapitálový fond na investičný rozvoj vo výške 32 880 EUR. V roku 2017 do tohto
kapitálového fondu neprispela žiadnou čiastkou.
3) UJ má v dlhodobom prenájme na dobu neurčitú priestory Zberového dvora na ulici Hraničná 4942,

Poprad. Mesačný náklad spojený s týmto prenájmom je 4 080,- EUR.
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Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 36444618

DIČ: 2020016988

Článok VI – INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Po 31. decembri 2017 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré
sú predmetom účtovníctva.
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