POZNÁMKY
k účtovnej závierke
k 31.12.2018

Účtovná jednotka:

AB KLIMA s.r.o.
029 42 Bobrov 198
IČO: 44 079 346

Poznámky k účtovnej závierke boli vypracované ako súčasť riadnej účtovnej závierky v súlade s §§ 17
a 18 zák. č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení n. p. a § 3 a prílohou č.3 opatrenia MF SR
č.4455/2003-92 v znení n. p., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených
z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva. Poznámky obsahujú údaje, ktoré vysvetľujú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát a sú
dôležité pre posúdenie stavu majetku a záväzkov, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku
účtovnej jednotky ku dňu uzavierania účtovných kníh a údaje o súvažných skutočnostiach, ktoré
nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, resp. o skutočnostiach, ktorých vznik je
neistý, ale pravdepodobný. Poznámky sú zostavené tabuľkovo - opisným spôsobom, ktorý podľa
nášho názoru najlepšie zabezpečuje prehľadnosť zrozumiteľnosť predkladaných informácií.
Údaje sú uvedené v celých Eur.

Informácie o účtovnej jednotke
Názov spoločnosti :
Sídlo spoločnosti :
Dátum vzniku :
IČO :

AB KLIMA s.r.o.
Bobrov
15.04.2008
44 079 346

Z činností, uvedených v obchodnom registri ako predmet podnikania účtovná jednotka vykonávala
činnosť: kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ).

Informácie o členoch orgánov spoločnosti:
Štatutárny orgán :
•

Ing. Miroslav Briš – konateľ

Štruktúra spoločníkov:

Ing. Miroslav Briš

Výška podielu na základom imaní
v SKK / podiel v %
100 /100

Podiel na hlasovacích právach
v%
100

Údaje o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a nie je taktiež súčasťou
konsolidačného poľa inej obchodnej spoločnosti.

Použité účtovné zásady a metódy
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitosti trvania účtovnej jednotky.
Jednotlivé zložky majetku a záväzkov sú ocenené v zmysle štvrtej časti zákona o účtovníctve a §§ 32
a nasl. opatrenia MF SR č.23054/2002-92 v znení neskorších predpisov.
•
•

Hmotný i nehmotný dlhodobý majetok nakupovaný oceňuje účtovná jednotka obstarávacou
cenou, t.j. cenou obstarania a nákladov súvisiacich s obstaraním v zmysle.
Majetok a záväzky v cudzej mene spoločnosť prepočítava kurzom NBS ku dňu účtovného
prípadu alebo ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Precenenie bolo zúčtované výsledkovo –
na ťarchu nákladov, resp. v prospech výnosov.

•

•
•
•
•

•
•

Počas účtovného obdobia nebolo zistené prechodné ani trvalé zníženie hodnoty majetku,
preto o opravných položkách ani mimoriadnom odpise nebolo účtované. Účtovný odpis bol pri
každom majetku stanovený za účelom čo najvernejšieho vyjadrenia postupného znižovania
hodnoty majetku. Majetok je zaradený do jednotlivých skupín v súlade so zákonom o dani
z príjmov.
Účtovné odpisy sú účtované mesačne, pričom sa používa rovnomerný spôsob odpisovania.
Výška účtovných odpisov v prvom roku sa stanovuje podľa daňových odpisov.
Dlhodobý finančný majetok účtovná jednotka nemá. Prenajatý majetok nie je vykazovaný
v súvahe.
Spoločnosť nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu.
Zásoby účtovná jednotka obstarávala iba nákupom, pričom ich oceňovala obstarávacou cenou.
Pri inventarizácii sa porovnala predajná cena zásob s úžitkovou, pričom neboli zistené rozdiely.
Počas účtovného obdobia nebolo zistené prechodné ani trvalé zníženie ocenenia majetku,
preto o opravných položkách k zásobám nebolo účtované. Opravné položky k ostatným
položkám majetku neboli účtované.
Rezervy sú ocenené v zmysle § 24 zák. o účtovníctve. Sú tvorené na základe opatrnosti na
predpokladané riziká a straty, v očakávanej výške. Pri ich tvorbe spoločnosť postupovala
podľa §19 postupov účtovania.
Počas účtovného obdobia nedošlo k zmenám postupov účtovania. Pri oceňovaní dlhodobého
majetku už nie sú súčasťou ceny úroky a kurzové rozdiely súvisiace s obstaraním.

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy.
Názov
Pozemky
Budovy a stavby
Opravné položky
Budovy a stavby
Samostatne hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
Opravné položky
Samostatne hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Opravné položky
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Opravné položky
Dlhodobý nehmotný majetok
Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku

PS

Prírastok

Úbytok

KS

Dlhodobý majetok nie je poistený.
Na obstaranie dlhodobého majetku neboli poskytnuté dotácie.
Na nehnuteľný majetok (budovy, stavy a pozemky) nie je zriadené záložné právo.
Spoločnosť neeviduje vlastný nehnuteľný majetok.
O opravných položkách mimo odpisov nebolo účtované.
Prehľad o pohybe zásob
PS
Materiál
Tovar
Výrobky
Nedokončená výroba

Zmena

KS

Zásoby nie sú poistené.
Na zásoby nie je zriadené záložné právo.
Účtovná jednotka neúčtuje o zákazkovej výrobe.
O opravných položkách nebolo účtované.

Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Všetky pohľadávky sú krátkodobé.
Žiadne z pohľadávok nie sú kryté záložným právom.
Spoločnosť nepovažuje žiadnu z pohľadávok za rizikovú.
O odloženej daňovej pohľadávke nebolo účtované.
Spoločnosť nemá krátkodobý finančný majetok.

Významné položky časového rozlíšenia – nákladov budúcich období
a príjmov budúcich období
Spoločnosť nemá významné položky časového rozlíšenia

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
PS
Vlastne imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
HV minulých rokov
HV bežného obdobia

Zmena

KS

6639

6639

Základné imanie je tvorené vkladmi spoločníkov pričom bolo splatené v plnej výške.
ZI je zapísané v Obchodnom registri.

Rezervy podľa ZDP
Rezervy ostatné
Ide o krátkodobé rezervy. V minulom roku boli účtované ako dohadné účty.

Záväzky
Dlhodobé
Obchodné záväzky
Bankové úvery
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky zo sociálneho
zabezpečenia a záväzky voči
štátu
Ostatné záväzky

Krátkodobé

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky nie sú kryté záložným právom.
Záväzky zo sociálneho fondu
PS

Tvorba

Čerpanie

KS

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia – výdavky budúcich období
a výnosy budúcich období
Spoločnosť nemá významné položky časového rozlíšenia

Informácie o výnosoch
Tržby za tovar
Tržby za vlastné výkony
Tržby z predaja materiálu a dlhodobého majetku
Ostaté výnosy z hospodárskej činnosti
Výnosy z úrokov
Ostatné finančné výnosy
Mimoriadne výnosy

Informácie o nákladoch
Náklady na predaný tovar
Výrobná spotreba
Predaný majetok
Tvorba rezerv
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Nákladové úroky
Ostatné finančné náklady
Mimoriadne náklady

Informácie o iných aktívach a iných pasívach.
Nenastali žiadne skutočnosti.

Spriaznené osoby nepoberali od spoločnosti nasledovné príjmy a výhody
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavila
účtovná závierka.
Nenastali žiadne skutočnosti.

Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:
Podpis osoby zodpovednej za vypracovanie poznámok:
Podpis osoby oprávnenej schváliť poznámky:

V Bobrove 20.3.2019

