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Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie
Čl. I (1)
Obchodné meno účtovnej jednotky:

TINRON, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky:

Nová 5, 902 03, Pezinok

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania
výroba a montáž vzduchotechnického potrubia

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

20

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

20

Počet vedúcich zamestnancov

2

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod
Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

24.10.2018

Čl. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna

mimoriadna

priebežná

Čl. III Informácie o prijatých postupoch

Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Čl. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

Čl. III (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód
V priebehu účtovného obdobia nenastali zmeny účtovných zásad a metód.
Čl. III (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód

Položka súvahy

Aplikované zásady a metódy

Druh zmeny zásady alebo
metódy

Hodnota vplyvu na prísl.
položku súvahy

Dôvod zmeny

Čl. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov
Majetok a záväzky sa oceňujú obstarávacou cenou a menovitou hodnotou
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Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady,
menovitá hodnota
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota
Ocenenie majetku a záväzkov

ÚJ má náplň (x)

Poznámka k oceneniu

Obstarávacou cenou
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

x

2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou

x

3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou
6. Záväzky pri ich prevzatí
Menovitou hodnotou
1. Peňažné prostriedky a ceniny

x

2. Pohľadávky pri ich vzniku

x

3. Záväzky pri ich vzniku

x

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou
vlastného imania, iné
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné
Ocenenie majetku a záväzkov

ÚJ má náplň (x)

Poznámka k oceneniu

Iné
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
2. Daň z príjmov - splatná

x

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:
spôsobom A účtovania zásob
spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:
váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
iným spôsobom:

Čl. III (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky
Čl. III (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku
Pohľadávky

Odhad zníženia hodnoty

Stav OP na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba OP
703

Stav OP na konci účtovného
obdobia

Zúčtovanie OP
2 142

703

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
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Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
Záväzky, vrátane rezerv podnik oceňoval menovitou hodnotou

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu
Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu
Dlhodobý nehmotný majetok

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami
Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené z predpokladanej doby jeho použitia a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom.
Majetok zaradený v r.2006 sa odpisuje zrýchleným daňovým odpisom. Majetok zaradený v r.2007 a neskôr sa odpisuje rovnomerným daňovým odpisom. Pozemky sa
neodpisujú. Nehmotný majetok sa odpisoval do 3 rokov.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Druh majetku

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

výrobné zariadenie

6

2

ÚO=DO

klimatizácia

8

3

ÚO=DO

výrobné stroje,prístroje,zariadenia

6

2

ÚO=DO

budova,spevnené plochy,oplotenie

20

5

ÚO=DO

žumpa

12

4

ÚO=DO

výklopné kontajnery

12

4

ÚO=DO

motocykel

6

2

ÚO=DO

osobný automobil

4

1

ÚO=DO

skladový prístrešok v areály Tinron

12

4

ÚO=DO

zastrešenie spevnenej plochy

12

4

ÚO=DO

nákladný automobil Iveco Daily C50

4

1

ÚO=DO

Čl. III (4) h) Poskytnuté dotácie
Dotácie poskytnuté v r.2008 v celkovej výške 91.972,- eur a v r.2009 v celkovej výške 177.737,- eur.
Čl. III (4) h) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku

Dotácia/Majetok

Ocenenie

Výška dotácie

Pozemok

116 179

26 339

Budova

540 548

151 204

Spojovačka TF 350-2-sklopné rameno

3 894

1 143

Vozík OMXD50

38 498

11 587

DNC rezací stroj PLAZMA

63 983

19 459

linka - LPC01

72 292

22 305

Komunikácie a spevnené plochy

42 765

18 906

Žumpa

3 666

1 100

Pridružená spevnená plocha

32 307

9 692

Oplotenie

26 584

7 975

Čl. VII Ostatné informácie
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Čl. VII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona,
ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako
250 000 000 eur
Informácie o účt. jednotke Tinron, s.r.o., ktorej čistý obrat bol menší ako 250 000 000 Eur

Čl. VII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí
Čl. VII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí
Názov položky

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

VBO - EU dotácie (účet 384 001)

96 444

ostatné záväzky voči spoločníkom (účet 365 001)

337 689

Čl. VII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku
účet 428 + analytika
Čl. VII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku
Názov položky

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

Nerozdelený zisk min.rokov r.2008

151 061

Nerozdelený zisk min.rokov r.2009

67 896

Nerozdelený zisk min.rokov r.2010

8 416

Nerozdelený zisk min.rokov r.2011

20

Nerozdelený zisk min.rokov r.2012

4 625

Nerozdelený zisk min.rokov r.2014

29 041

Nerozdelený zisk min.rokov r.2015

38 244

Nerozdelený zisk min.rokov r.2016

51 120

Nerozdelený zisk min.rokov r.2017

44 578
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