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I. Všeobecné informácie
1. Informácie o účtovnej jednotke
Obchodné meno: R - FASION s.r.o.

Sídlo:

Štefánikova 34
07101 Michalovce
SK

3. Informácie o počte zamestnancov
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predch. účt. obd

II. Informácie o prijatých postupoch
1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
účtovná jednotka nevykazuje žiadnú činnosť
2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
Druh majetku/záväzkov
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby obstarané kúpou
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou
Pohľadávky
Krátkodobý finančný majetok
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek...
Derivátové operácie

Spôsob ocenenia

Náklady spojené s obstaraním

účtovná jednotka nemá majetok.
4. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Popis zmeny

Dôvod

Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov,
vlastného imania a výsledku hospodárenia

neboli robené

III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
1. Informácie o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
Udalosť

Dôvod

Hodnota

neboli vykazané žiadne nákladové polžky, účtovná jednotka nevykazuje žiadnú činnosť. bola zaúčtovna iba polžka za daňové príznanie 2016
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2. a) Informácie o záväzkoch
Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu

BO

PO

2. b) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom
Druh opravy

Hodnota záväzku zabezpečená
Záložným právom
Inou formou zabezpečenia

účtovná jednotka nemá takéto záavazky
4. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Druh príjmu, výhody

Hodnota príjmu, výhody súčasných členov
orgánov

Hodnota príjmu, výhody bývalých členov
orgánov

štatutárnych

štatutárnych

dozorných

iných

dozorných

iných

Poskytnuté záruky alebo zabezpečenie
Poskytnuté pôžičky (ku dňu ÚZ)
Splatené pôžičky (ku dňu ÚZ)
Odpustené alebo odpísané pôžičky
Fin. prostriedky a iné plnenie použité na súkr. účely na
vyúčtovanie
4. d) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky alebo iné zabezpečenia poskytnuté (pri pôžičkách sa uvádzajú úrokové sadzby)

5. a) Informácie o celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe
Hodnota celkom

Názov položky

Hodnota voči dcérskej ÚJ a ÚJ
s podstatným vplyvom

Povinnosti nájomcu z operatívneho prenájmu
Povinnosti z uzatvorených úverových zmlúv
Povinnosti z licenčných zmlúv
Povinnosti z koncesionársych zmlúv
Ostatné
účtovná jednotka nemá takéto povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe
5. e) Opis významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov

účtovná jednotka nezamestnáva zamestnancov, nemá povinnosti vyplývajúce z dôchodkových programov
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