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POZNÁMKY
k účtovnej závierke zostavenej
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A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
a)

Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:
Sídlo:

JANEK s.r.o.
017 01 Dolný Moštenec 122

Korešpondenčná adresa:

JANEK s.r.o.
Vsetínska cesta 1333
020 01 Púchov

Obchodná spoločnosť JANEK s.r.o., právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej
len účtovná jednotka) bola založená dňa 12. augusta 1992. Do obchodného registra
Okresného súdu Trenčín bola zapísaná dňa 13. augusta 1992 – oddiel Sro, vložka č. 3615/R
b)

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:






c)

d)

výroba vajec a výrobkov z nich
výroba hydinového mäsa a hydinových výrobkov
výroba kompostu z hydinárskych exkrementov
sprostredkovanie obchodu
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými
zvieratami

a živými

produktami

Informácie o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účt.obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu zostavenia účtovnej
závierky , z toho:
počet vedúcich zamestnancov

101

Bezprostredne
predchádzajúce účt.obdobie
95

103

99

1

1

Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom
Obchodné meno

Sídlo

Právna forma

Ostatné dôležité skutočnosti

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných
jednotkách
e)

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka účtovnej jednotky k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna
účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za
účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

f)

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie
Účtovná závierka účtovnej jednotky k 31. decembru 2012 bola schválená valným
zhromaždením účtovnej jednotky dňa 28. júna 2013.

g)

Iné skutočnosti
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B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH
ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Nakoľko účtovná jednotka nie je povinná tieto údaje uvádzať, tak ich neuvádza.
C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU, AK JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA
JEJ SÚČASŤOU
Účtovná jednotka sa nezahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky žiadnej inej
účtovnej jednotky.
D. V POZNÁMKACH SA UVÁDZAJÚ ĎALŠIE INFORMÁCIE O:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
výnosoch,
nákladoch,
daniach z príjmov,
údajoch na podsúvahových účtoch,
iných aktívach a iných pasívach,
spriaznených osobách,
skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a dňom jej zostavenia,,
prehľade zmien vlastného imania
prehľade peňažných tokov

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
a)

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej
jednotky.

b)

Zmeny účtovných zásad a metód
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne
aplikované s výnimkou oceňovania cenných papierov a podielov, pohľadávok ,
odložených daní a cudzej meny.

c)

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- ocenenie obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním, v bežnom roku účtovná jednotka neobstarala nový nehmotný
majetok
2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- účtovná jednotka nevytvorila, nevytvára ani neeviduje
3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- účtovná jednotka nevlastní a neeviduje
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- náklady na výskum sa neaktivujú, pretože účtovná jednotka sa nezaoberá
výskumom a vývojom žiadnych výrobkov
4. Dlhodobý hmotný majetok
- ocenenie obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny
od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové
rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania
(do 31. decembra 2002 boli).
5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- účtovná jednotka nevytvorila, nevytvára ani neeviduje
6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- účtovná jednotka DHM obstarala v roku 2004 bezodplatne delimitáciou, ocenila
reprodukčnou obstarávacou cenou, tento majetok bol vyradený v roku 2007
7. Dlhodobý finančný majetok
- ocenenie obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od
obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.
8. Zásoby obstarané kúpou
- ocenenie obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sú oceňované podľa skutočnej výšky
nákladov,
- ocenenie zvierat je obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním, pričom hodnota zvierat sa zvyšuje o hmotnostné prírastky /u zvierat
vo výkrme/ a vzrastové prírastky /u mladej hydiny/. Hmotnostné prírastky zvierat
sa oceňujú vlastnými nákladmi stanovenými vo vnútropodnikovej smernici,
vzrastové prírastky zvierat sa oceňujú vo vlastných nákladoch na chov v prepočte
na kus o krmný deň. Cena krmného dňa je stanovená účtovnou jednotkou vo
vnútropodnikovej smernici.
- ocenenie produktov živočíšnej výroby /vajec/ zohľadňuje skutočnú výšku
nákladov, pričom je stanovené vo vnútropodnikovej smernici účtovnej jednotky.
10. Zásoby ocenené iným spôsobom
- nie sú evidované, spoločnosť neobstaráva zásoby iným spôsobom
11. Zákazková výroba
- nevykazuje sa, spoločnosť nevytvorila žiadnu zákazkovú výrobu
12. Pohľadávky
- ocenenie pri ich vzniku je ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky
a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú
obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (do 31. decembra
2002 cenou obstarania bez nákladov súvisiacich s obstaraním). Toto ocenenie sa
znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
- pohľadávky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro kurzom určeným
v kurzovom lístku Centrálnej banky Slovenska platným ku dňu predchádzajúcemu
dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke platným ku dňu, ku
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ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia (do 31.
decembra 2002 sa nerealizované kurzové zisky účtovali bez vplyvu na výsledok
hospodárenia).
13. Krátkodobý finančný majetok
- peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich
hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
- 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 sú oceňované pri ich vzniku ich menovitou hodnotou. Záväzky pri ich
prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Pri zistení v prípade inventarizácii, že
suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
- rezervy ako záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, vytvárané
na krytie známych rizík alebo strát z podnikania sa oceňujú v očakávanej výške
záväzku
- cenné papiere evidované ako dlhodobý finančný majetok účtovná jednotka
oceňuje pri ich vzniku a menovitou hodnotou
- poskytnuté pôžičky sú oceňované pri ich vzniku ich menovitou hodnotou
- záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro kurzom
určeným v kurzovom lístku Centrálnej banky Slovenska platným ku dňu
predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke
platným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, a účtujú sa s vplyvom na výsledok
hospodárenia (do 31. decembra 2002 sa nerealizované kurzové zisky účtovali bez
vplyvu na výsledok hospodárenia).
16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
- 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
- sa oceňujú reálnou hodnotou, ale spoločnosť nenadobudla v účtovnom období
žiadne deriváty
18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
- účtovná jednotka nevykazuje
19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej
veci
- majetok prenajatý na základe finančného i operatívneho leasingu účtovná
jednotka nevykazuje
20. Majetok obstaraný v privatizácií
- účtovná jednotka nevykazuje
21. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov
- účtovná jednotka má podľa § 19 zákona o účtovníctve povinnosť auditu –
o odložených daniach sa účtuje. Základom pre zistenie odložených daní sú
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dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou
záväzkov a ich daňovou základňou. Účtovná jednotka bude účtovať i o odloženej
daňovej pohľadávke, nakoľko predpokladá že dosiahne základ dane i v
nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Odložená daň je nástrojom,
prostredníctvom ktorého sa uplatňuje zásada opatrnosti pri zisťovaní výsledku
účtovnej jednotky.
d)

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
- dlhodobý nehmotný majetok účtovná jednotka odpisuje po dobu 5 rokov od jeho
nadobudnutia. Odpisovať sa začína dňom uvedenia do používania.
- odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú z predpokladanej doby jeho
používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína dňom
uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je EUR 1 700,– a nižšia (do
28. februára 2009 EUR 996,– a nižšia), účtovná jednotka neodpisuje, ale zúčtováva ho
pri obstaraní do nákladov.
Pozemky sa neodpisujú.
Zložka majetku
budovy, stavby
stroje, prístroje, zariadenia, inventár
dopravné prostriedky

e)

Predpokladaná
doba odpisovania
20 – 30
4 – 6 až 15
4–8

Metóda
odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna

Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku
- dotácie prijaté v roku 2013
Majetok

Ocenenie

Výška dotácie

V roku 2013 spoločnosť neprijala žiadne dotácie na obstaranie majetku.
f)

Opravy významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období
účtovaných účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na
výsledok hospodárenie
- o takýchto skutočnostiach spoločnosť neúčtovala
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F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a)

Dlhodobý
nehmotný
majetok
a

Bežné účtovné obdobie
Aktivované
náklady na
vývoj
b

Stav na začiatku
ÚO
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci ÚO

Softvér
c

Oceniteľné
práva

Goodwill

d
e
Prvotné ocenenie

Ostatný
DNM
f

Obstará
vaný
DNM
g

Poskytnuté
preddavky
na DNM
h

3 825

Spolu
i
3 825

3 825

3 825
Oprávky

Stav na začiatku
ÚO
Prírastky
Úbytky
Stav na konci ÚO

3 825

3 825

3 825

3 825
Opravné položky

Stav na začiatku
ÚO
Prírastky
Úbytky
Stav na konci ÚO
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
ÚO
Stav na konci ÚO
Dlhodobý
nehmotný
majetok
a
Stav na začiatku
ÚO
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci ÚO

Aktivované
náklady na
vývoj
b

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Obstará
Oceniteľné
Ostatný
Softvér
Goodwill
vaný
práva
DNM
DNM
c
d
e
f
g
Prvotné ocenenie

Poskytnuté
preddavky
na DNM
h

3 825

Spolu
i
3 825

3 825

3 825
Oprávky

Stav na začiatku
ÚO
Prírastky
Úbytky
Stav na konci ÚO

3 825

3 825

3 825

3 825
Opravné položky

Stav na začiatku
ÚO
Prírastky
Úbytky
Stav na konci ÚO
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
ÚO
Stav na konci ÚO
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Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
hmotný
majetok
a
Stav na
začiatku ÚO
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
ÚO

Pozemky

Stavby

b

c

327 359

5 053 634

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí
d

Pestovateľské
celky
trávnatých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

e
Prvotné ocenenie

f

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

g

h

i

7 119 168

Spolu

j
12 500 161

362 519

327 359

362 519
4 703

4 703
163 485

-163 485

5 053 634

7 277 950

199 034

1 416 608

5 646 380

7 062 988

248 526

510 700
4 703

759 226
4 703

1 665 134

6 152 377

12 857 977

Oprávky
Stav na
začiatku ÚO
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
ÚO

7 817 511
Opravné položky

Stav na
začiatku ÚO
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
ÚO
Zostatková hodnota
Stav na
začiatku ÚO
Stav na konci
ÚO

Dlhodobý
hmotný
majetok
a
Stav na
začiatku ÚO
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
ÚO

327 359

3 637 026

1 472 788

327 359

3 388 500

1 125 573

Pozemky

Stavby

b

c

5 437 173
199 034

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostatné
Pestovateľské
Základné
hnuteľné veci
celky
stádo
Ostatný
a súbory
trávnatých
a ťažné
DHM
hnuteľných
porastov
zvieratá
vecí
d
e
f
g
Prvotné ocenenie

5 040 466

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

h

i

Spolu

j

306 948

4 928 593

7 349 735

12 585 276

20 411

125 041

556 449
787 016

701 901
787 016

327 359

5 053 634

7 119 168

12 500 161

1 168 691

5 708 113

6 876 804

247 917

725 283
787 016

973 200
787 016

1 416 608

5 646 380

Oprávky
Stav na
začiatku ÚO
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
ÚO

7 062 988
Opravné položky

Stav na
začiatku ÚO
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
ÚO
Zostatková hodnota
Stav na
začiatku ÚO
Stav na konci
ÚO

306 948

3 759 902

1 641 622

5 708 472

327 359

3 637 026

1 472 788

5 437 173
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b)

Spôsob poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Majetok obstaraný z dotácií od roku 2008 musí byť poistený proti krádeži
/Man,Lemken – Allianz – Slovenská poisťovňa, Technológia LT, Bel, DK – UNIQA/.
Keďže Fastrac je vlastne dopravný prostriedok bol poistený komplexným poistením
(havária, zrážka, poškodenie pri parkovaní, poškodenie hlodavcami, poškodenie
zasklenia, vandalizmus, živel, krádež, lúpež) KASKO v UNIQE.
Na všetky motorové vozidlá je povinné zmluvné poistenie v Komunálnej poisťovni
a havarijné poistenie je na vozidlá v Kooperative a Allianz – Slovenskej poisťovni.

c)

Záložné právo a obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom
Medzi firmou JANEK s.r.o. a Ministerstvom pôdohospodárstva SR sú Zmluvy
o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam a Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam. Ide o majetok, ktorý je obstaraný z dotácií.
Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné
obdobie (VC)

Dlhodobý hmotný hnuteľný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

494 749,81

Dlhodobý hmotný hnuteľný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať

494 749,81

Dlhodobý hmotný nehnuteľný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

207 950

Dlhodobý hmotný nehnuteľný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka
obmedzené právo s ním nakladať

207 950

d)

Dlhodobý majetok, pri ktorom prišlo k zabezpečovaciemu prevodu vlastníckeho
práva, užívaný na základe zmluvy o výpožičke
K zabezpečovaciemu prevodu vlastníckeho práva nedošlo.

e)

Obstaraný dlhodobý majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností,
užívaný účtovnou jednotkou
Účtovná jednotka nemá takýto druh majetku.

f)

Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty
Účtovná jednotka nemá takýto druh majetku.

g)

Opravné položky k nadobudnutému majetku
Účtovná jednotka neeviduje.

h)

Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky
1. náklady na výskum v bežnom účtovnom období
- účtovná jednotka nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť
2. neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období
- účtovná jednotka nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť
3. aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období
- účtovná jednotka nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť

i)

Štruktúra dlhodobého finančného majetku
- účtovná jednotka neeviduje

j)

Zložky dlhodobého finančného majetku v obstarávacích cenách
za bežné aj predchádzajúce účtovné obdobie – účtovná jednotka neeviduje

k)

Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku
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v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, stav na začiatku účtovné obdobia,
zmeny a stav na konci účtovného obdobia – účtovná jednotka neeviduje
l)

Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
účtovná jednotka neeviduje

m)

Záložné právo a obmedzenie práva nakladať s dlhodobým finančným majetkom
Keďže účtovná jednotka nemá žiadny dlhodobý finančný majetok – nemá ani záložné
právo a obmedzenie nakladania s ním.

n)

Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky
reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania
Účtovná jednotka oceňuje dlhodobý finančný majetok ku dňu zostavenia účtovnej
závierky reálnou hodnotou. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky firma nemala žiadny
dlhodobý finančný majetok.

o)

Opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy
v priebehu účtovného obdobia
Popis

a
Materiál
Nedokončená výroba
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky na zásoby
Spolu

Stav
na začátku
BÚO
b

Tvorba
(zvýšenie)

Zníženie
(použitie)

Zrušenie
(rozpustenie)

Stav na konci
BÚO

c

d

e

f

Nehnueľnosť na predaj
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania

Hodnota

Účtovná jednotka netvorila počas účtovného obdobia opravné položky k zásobám
p)

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná
jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
Nie je zriadené a účtovná jednotka nemá obmedzené práva nakladať so zásobami.

q)

Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj
Zákazková výroba nebola v účtovnom období realizovaná.

r)

Opravné položky k pohľadávkam, vývoj v bežnom účtovnom období
Pohľadávky

a
Pohľadávky z obchodného styku
Iné pohľadávky

Stav OP na
začiatku BÚO

Tvorba

Zníženie

Zrušenie

Stav OP na
konci BÚO

b

c

d

e

f

Strana 10 z 27

JANEK s.r.o.
Obchodný register OS Trenčín, vložka č. 3615/R, oddiel Sro

s)

Hodnota pohľadávok podľa štruktúry a do lehoty splatnosti a po lehote
splatnosti /brutto/
Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

500

500

500

500

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

1 088 957

2 288 994

3 377 951

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a
združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie

11 911

11 911

Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti
a

1 100 868

20 000

20 000

2 308 994

3 409 862

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
c

Bežné účtovné obdobie
b

Pohľadávky po lehote splatnosti

2 308 994

2 766 316

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

3 409 862

2 185 521

Krátkodobé pohľadávky spolu

3 409 862

4 301 477

500

500

500

500

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť
rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť
rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu

t)

Hodnota pohľadávok zabezpečená záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia
Pohľadávky nie sú kryté záložným právom.

u)

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri
ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
Na žiadne pohľadávky nebolo v prospech nikoho zriadené záložné právo.

v)

Odložená daňová pohľadávka
Do základu odloženej dane sa zahŕňajú iba dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a záväzkov a ich daňovou základňou. Zmyslom účtovania o doloženej dani je
doplniť výšku splatnej dane v bežnom účtovnom období o daň, ktorá pripadá na
celkovú sumu dočasných rozdielov, t. j. takých položiek, ktoré v zdaňovacom období,
za ktoré sa daňové priznania podáva dočasne, zvyšujú alebo znižujú základ splatnej
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dane z príjmov, a ktoré sa vysporiadajú v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach
s opačným vplyvom na základ splatnej dane.
V bežnom účtovnom období účtovná jednotka účtovala o odloženej daňovej
pohľadávke.
Položky dočasne zvyšujúce a znižujúce HV –
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

P. č.
1.

Neuhr.nájmy FO 2013

2.

Rozdiel medzi DO a ÚO (DO menšie jako ÚO)

3.

Daň.vyspor.dotáciíí vo výnosoch pri IM

4.

Odpis záv.po splatnosti 36m

5.

Uhrad.nájmy FO v 2013 za 2012

Spolu

Názov položky

Vplyv na základ dane

Odložená daň
22%

odloženej

splatnej
421,24

-421,24

-92,67

4 419,67

-4 419,67

-972,32

257,97

-257,97

-56,75

-1 123,46

1 123,46

247,16

-459,41

459,41

101,07

3 516,01

-3 516,01

-773,51

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a
daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné

2 903,11

zdaniteľné

4 419,67

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a
daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné

1 582,87

9 955,15

679,21

1 918,70

22

23

zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka

773,51

Zmena odloženej daňovej pohľadávky

388,45

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov

388,45

Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok

2 516,09

Zmena odloženého daňového záväzku

29,21

Zaúčtovaná ako náklad

29,21

2 516,09

Zaúčtovaná do vlastného imania

Vzľadom k zmene sadzieb daní odložená daň bola upravená ako zníženie nákladov
o sumu Eur 388,45 a zvýšenie nákladov o sumu Eur 29,21.

w)

Zložky krátkodobého finančného majetku, jeho ocenenie ku dňu zostavenia
účtovnej závierky reálnou hodnotou
Popis
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Stav
Stav
k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2012
58 236
13 931

32 134
14 607

-9
72 158

-8
46 733
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x)

Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
Účtovná jednotka netvorí opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

y)

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo,
a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať
Záložné právo nie je zriadené a účtovná jednotka nemá obmedzené právo nakladať
s finančným majetkom.

z)

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov
budúcich období
Opis položky
Náklady budúcich období dlhodobé - z toho
webhosting
odborná literatúra
Náklady budúcich období krátkodobé - z toho
poistné motor. vozidel , park.
webhostingové služby
odborná literatúra
telefonné poplatky
mýto
Príjmy budúcich období

Bežné účtovné
obdobie
22
22
6 005
3 663
448
149
145
1 600
6 447

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
8
8
5 665
3 718
78
639
281
949
9 289

Strana 13 z 27

JANEK s.r.o.
Obchodný register OS Trenčín, vložka č. 3615/R, oddiel Sro

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV
a)

Vlastné imanie
1. opis základného imania
Základné imanie spoločnosti je tvorené vkladom dvoch spoločníkov do spoločnosti vo
výške EUR 6 640,00.
2. opis vlastného imania
Stav na začiatku
BÚO

Opis položky
Základné imanie
Změna základného imaga
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku z toho
- zákonný rezervný fond
- stimulačný fond
Výsledek hospodárenia za minulé roky /nerozdelený zisk/
Hospodársky výsledok bežného roka
Spolu vlastné imanie

Prírastky

6 640
0
191 570
67 742
664
67 078
593 464
156 900
1 016 316

156 900
12 389
169 289

Úbytky
156 900
156 900

Stav na
konci BÚO
6 640
0
191 570
67 742
664
67 078
750 364
12 389
1 028 705

3. rozdelenie zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období
Hodnota v celých EUR

Text
Účtovný zisk celkom z toho
prídel do zákonného rezervného fondu
prídel na zvýšenie základného imania
prídel do štatutátnych fondov
prídel do ostatných fondov - sociálny fond
úhrada straty minulých rokov
použiti na výplatu dividend
rozdelenie podielu na zisku spolčoníkom
nerozdelený zisk minulých rokov
iné rozdelenie zisku

156 900
156 900
-

4. vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období
Účtovná jednotka v predchádzajúcom účtovnom období nedosiahla stratu.
b)

Rezervy
Popis

a
Rezervy zákonné dlhodobé
Rezervy zákonné krátkodobé
na dovolenku
na audit
Ostatné dlhodobé rezervy
Ostatné krátkodobé rezervy
Spolu

Stav na
začiatku ÚO
b
39 539
38 339
1 200
39 539

Bežné účtovné obdobie
Zrušenie
Tvorba
Zúčtovanie
zvyšku +/c
d
e
46 163
40 331
792
44 963
39 131
792
1 200
1 200
46 163
40 331
792

Stav na konci
ÚO
f
46 163
44 963
1 200
46 163
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Popis
a
Rezervy zákonné dlhodobé
Rezervy zákonné krátkodobé
na dovolenku
na audit
Ostatné dlhodobé rezervy
Ostatné krátkodobé rezervy
Spolu

Stav na
začiatku ÚO
b
36 217
34 932
1 285
36 217

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zrušenie
Stav na konci
Tvorba
Zúčtovanie
zvyšku +/ÚO
c
d
e
f
39 539
29 257
-6 960
39 539
38 339
27 972
-6 960
38 339
1 200
1 285
1 200
39 539
29 257
-6 960
39 539

zákonné rezervy
- účtovná jednotka netvorila rezervu na opravu dlhodobého hmotného majetku
krátkodobé rezervy
- rezerva na nevyčerpané zostatky dovoleniek vrátane poistného, rezerva na audit
Tvorená rezerva na dovolenky bola vo výške EUR 33 313,44 a na poistné EUR
11 649,73
c)

Výška záväzkov, podľa štruktúry a do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Záväzky k 31. 12. 2013

Záväzky dlhodobé /lehota splatnosti dlhšia ako 1 rok 472,479,481/
- do lehoty splatnosti
- po lehote splatnosti
Záväzky krátkodobé z obchod. styku /lehota splatnosti kratšia ako 1 rok - účet 321,324,325,327/
- do lehoty splatnosti
- po lehote splatnosti
Záväzky krátkoodbé ostatné /,331,336,34x,379/
- voči zamestnancom

Hodnota v celých EUR
4 812 466
4 812 466
1 801 229
884 600
916 629
216 662
66 194

- zo sociálneho zabezpečenia
- daňové
- nevyfakturované dodávky
- iné
Rezervy
- krátkodobé
- dlhodobé
Bankové úvery a výpomoci
- dlhdobé bankové úvery
- bežné bankové úvery - kontokorentné účty

40 405
104 166
5 285
612
46 163
46 163
1 471 714
1 471 714
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Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Účtovná jednotka ako dlhodobé záväzky eviduje tie, ktorých splatnosť je dlhšia ako 1
rok.

d)

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

916 629

1 214 809

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane

2 017 891

2 656 516

Krátkodobé záväzky spolu

2 017 891

2 565 516

50 834

51 112

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

4 761 632

5 311 632

Dlhodobé záväzky spolu

4 812 466

5 362 774

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť
rokov

e)

Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
s uvedením formy zabezpečenia
Účtovná jednotka neeviduje záväzky zabezpečené záložným právom.

f)

Záväzky zo sociálneho fondu
Popis

Bežné účtovné obdobie

Stav sociálneho fondu k 01. 01.
Tvorba sociálneho fondu z nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Čerpanie sociálneho fondu
Stav k 31. 12.

Bezprostredne predchádzajúce ÚO

12 270
4 865

4 419
11 479

4 010
13 125

3 628
12 270

Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku

g)

Žúčtovanie odloženej dane k 31. 12. 2013
P. č.

Položky dočasne zvyšujúce a znižujúce HV

Vplyv na základ dane
splatnej

odloženej

Odložená daň
%

1
2
3
4
5
6
7
8
Spolu

V roku 2013 účtovná jednotka účtovala o odloženej daňovej pohľadávke, ktorá je uvedená
v bode F pís. v)
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Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a
daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné

2 903,11

zdaniteľné

4 419,67

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a
daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné

1 582,87

9 955,15

679,21

1 918,70

22

23

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka

773,51

Zmena odloženej daňovej pohľadávky

388,45

Zaúčtovaná ako zníženie nákladov

388,45

Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok

2 516,09

Zmena odloženého daňového záväzku

29,21

Zaúčtovaná ako náklad

29,21

2 516,09

Zaúčtovaná do vlastného imania

h)

Vydané dlhopisy, ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok, splatnosť
Účtovná jednotka neeviduje žiadne dlhopisy.

i)

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Účtovná jednotka k 31. 12. 2013 čerpá kontokorentný úver vo VÚB, a.s. vo výške
EUR 285 111 a v Tatra banke, a.s. vo výške EUR 1 186 603. Kontokorentné úvery sa
využívajú v prípade nedostatku finančnej hotovosti (z rôznych dôvodov, napr. viazaná
hotovosť v zásobách, druhotná platobná neschopnosť z dôvodu neuhradených
pohľadávok) . Celová možná výška kontokorentného úveru vo VUB môže byť EUR
330 000,– a v TB môže byť EUR 1 200 000,–
Účtovná jednotka eviduje prijaté pôžičky od konateľa spoločnosti so splatnosťou do
10 rokov, ktoré sú poskytnuté bezúročne.

j)

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období
Opis položky

Výdavky budúcich období - dlhodobé
Výdavky budúcich období – krátkodobé z toho
N na zniž.hodnoty sliepok
Výnosy budúcich obodbí – dlhodobé z hoto
dotácie čas.rozlíšenie
Výnosy budúcich obodbí – krátkodobé z toho
dotácie čas. rozlíšenie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce ÚO

-

652 350
652 350
175 084
175 084

828 118
828 118
179 102
179 102
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k)

Významné položky derivátov
- účtovná jednotka neeviduje

l)

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
- účtovná jednotka neeviduje

m)

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu
- účtovná jednotka neeviduje
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H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
Tržby za vlastné výkony a tovar

a)

Tržby za vlastné výkony a tovar
Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov

predaj vajec,iné
predaj vajec
predaj mládok
predaj brojlerov
predaj sliepok
predaj rast.produkcie
Ostatné
penájom,poľnoh.sl.

Tržby z predaja služieb

b)

Hodnota v celých EUR
2013
2012

Opis

117 820
7 117 440

1 237 804
7 876 571
250
3 299 147
358 282
22 834
391
23 762

3 252 764
344 510
47 200
3 566
11 837

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Položka

a
Nedokončená výroba
Výrobky
Zvieratá
Spolu
Manká a škody
Reprezentačné
Dary
Iné
Zmena stavu vo výkaze
ziskov a strát

Bežné ÚO
Konečný stav
b
7 843
204 449
1 347 011
1 559 303
x
x
x
x
x

Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Konečný stav
Začiatočný stav
c
d
10 641
3 010
155 390
130 004
1 181 563
1 180 441
1 347 594
1 313 455
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Bežné ÚO
Bezprostredne pred.ÚO
E
f
-2 798
7 631
49 059
25 386
165 448
1 122
211 709
34 139

211 709

34 139

c)

Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácií nákladov
Účtovaním aktivácie vo výnosoch v účtovnej skupine 62 sa eliminuje vplyv nákladov
vnútroorganizačných služieb na výsledok hospodárenia a zároveň sa premieta do
dlhodobého majetku alebo zásob. Účtovná jednotka v roku 2013 nepoužila
vnútroorganizačné služby na účely napr. reprezentácie, darov a pod. a z toho dôvodu
ani o nich neúčtovala.

d)

Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Výnosy z prefakturácií
Čerpanie časti dotácií do výnosov
Výnosy z postúpených pohľadávok
Výnosy z predaja DHM
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné

e)

Opis
prefakturácia komponentov KZ
rozpustenie časti dotácií
postúpené pohľadávky
predaj odpísaného DHM
pokuty a penále
náhrady od poisťovní a iné

Hodnota v celých EUR
2013
2012
6 504
199 027
30 715
30

1 771
346 518
103 215
101

3 234

1 850

Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma
kurzových ziskov
Finančné výnosy

Úroky z pôžičiek, zmeniek,bank.účtov
Kurzové zisky z prechodu na EUR
Kurzové zisky

Opis
Kred. úroky z pôžičiek,zme.,bánk
kurzové zisky z prechodu meny
kurzové zisky

Hodnota v celých EUR
2013
2012
2

10

6 718

1 725
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f)

Opis a suma významných položiek mimoriadnych výnosov
Účtovná jednotka mimoriadne výnosy nevykazuje.

g)

Čistý obrat pre účely auditu podľa zákona o účtovníctve §19 odst.1 písm a) odst.2
Položka
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služeb
Tržby za tovar
Výnosy zo zakázky
Výnosy z nehnuteľnosti na prodaj
Iné výnosy súvis. s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

Bežné účtovné obdobie
10 765 480
11 837
117 820

Bezprostredne predchádzajúce ÚO
11 557 475
23 762
1 237 804

451 219
11 346 356

487 594
13 306 635

Čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov,
poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po
odpočítaní zliav,
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I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
a)

Opis a suma významných položiek nákladov na poskytnuté služby
Náklady na poskytnuté služby

Opravy a údržba
Cestovné náklady
Repre
Poštovné, telef.poplatky
Agrochemické výkony
Poľné práce
Veterinárne služby
Služby
Školenia, poradenstvo, inzercia
Auditorské služby
Prenájom
Dialničné poplatky,mýto
Ostatné

b)

Spotreba tovaru
Spotreba materiálu
Spotreba energií
Osobné náklady
Dane, poplatky
ZC predaného majetku
Dary
Pokuty a penále
Postúpenie pohľadávok
Poistenie
Ostatné
Odpisy

údržba budov,strojov,stavieb,
pracovné cesty /súkr.autom/
občerstvenie obch.partnerov
poplatky pošte, Orage,Telecom
dezinfekci,deratizácia
orba,siatie
veterin.vyšetrenia zvierat a vajec, RVPS
pož.ochrana,odpad,zdrav.sl.,stočné
školenia zamestnancov,poradenstvo
audit
pôdy,zásobníkov…
dialničné známky,mýto
software porad,. iné

72 110
43 938
2 777
11 802
17 706
6 591
13 580
10 507
8 656
1 700
8 613
18 246
47 237

655 833
44 512
4 987
12 187
13 544
5 116
9 575
10 866
10 138
1 615
4 990
17 804
115 633

Opis
náklady vynalož.na obstar.tovaru
spotreba krmív, náhradných dielov, preložiek...
voda, plyn, elek. energia
mzdy, soc. Zabezpečenie, DDP
dane z nehnutel.,cestná daň...
zost.cena predaného majetku
dary – peňažné aj nepeňažné
pokuty od ŽP, DU a iné
odpis pohľadávok pri postúpení
havarijné, majetku
Ostatné
majetku

Hodnota v celých EUR
2013
2012
99 745
8 230 282
510 662
1 344 876
53 228

713 138
7 331 572
521 910
2 434 592
49 988

80
30 715
18 007
4 194
759 226

3 280
230 542
36 085
-88 640
973 199

Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma
kurzových rozdielov
Finančné náklady

Nákladové úroky
Kurzové straty
Kurzové straty z prechodu na EUR
Poplatky banke
Manká a škody

d)

Hodnota v celých EUR
2013
2012

Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady z hospodárskej
činnosti

c)

Opis

Opis
debetné úroky z kontokorentnu, z invest.úveru,pôž.
kurzové straty celkom
kurzové straty z prechodu meny
poplatky za vedenie účtov
Krádež hotovosti – páchateľ neznámy

Hodnota v celých EUR
2013
2012
17 892
548

19 159
206

2 722

2 355

Opis a suma významných položiek mimoriadnych nákladov
Účtovná jednotka mimoriadne náklady nevykazuje.
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J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny
sadzby dane z príjmov

388

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny
sadzby dane z príjmov

29

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

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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

17 436,01

174 184,01

X

x

Daňovo neuznané náklady

11 015,46

13 724,91

Výnosy nepodliehajúce dani

-1 585,30

-12 868,25

Umorenie daňovej straty

-97 322,89

Spolu

26 866,17

23

77 717,78

19

Splatná daň z príjmov

X

6 179,21

23

x

14 766,37

19

Odložená daň z príjmov

X

-1 132,75

22

x

2 516,09

23

Celková daň z príjmov

x

5 046,46

x

17 282,46
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K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
Účtovná jednotka nevedie pomocnú evidenciu na podsúvahových účtoch.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
a)

Opis a hodnota podmienených záväzkov
Vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeob.záväzných
právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých
druhov ručenia a podobne, takýmito podmienenými záväzkami sú:
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia
závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí
v budúcnosti, ktorých vznik závisí od účtovnej jednotky
2. existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa
nevykazuje v súvahe, pretože
a) nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok
ekonomických úžitkov
b) alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť
účtovná jednotka nevykazuje

b)

Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným
osobám (spriaznené osoby bod N)
účtovná jednotka nevykazuje
- Účtovná jednotka neručí za bankový úver
- Účtovnej jednotky nehrozí súdny proces s konkurenčnou spoločnosťou
- Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli
dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány
aplikovať. Mierou tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď
budú k dispozícií právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných
orgánov.

c)

Opis a hodnota podmieneného majetku,
ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí,
a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac
neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, týmto
majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmluv,
koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovaní prostriedkov
získaných oslobodením od dane z príjmov a práva z privatizácie, informácie
o možnom majetku sa neuvádzajú len, ak je zvýšenie ekonomických úžitkov
nepravdepodobné
účtovná jednotka nevykazuje
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M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH
ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ
JEDNOTKY
príjem alebo výhoda

súčasní členovia orgánov
štatutárnych
dozorných

iných

bývalí členovia orgánov
štatutárnych
dozorných
iných

Peňažné príjmy
Nepeňažné príjmy
Peňažné preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky
Iné plnenia

Člen štatutárneho orgánu p. Peter Janek – konateľ spoločnosti, nemá žiadne príjmy alebo
výhody vyplývajúce z členstva.
N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH
A SPRIAZNENÝCH OSÔB

VZŤAHOCH

ÚČTOVNEJ

JEDNOTKY

Účtovná jednotka neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so
spriaznenými osobami.
Poznámka:
Spriaznenými osobami sú
1)
Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou
jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou.
2)
Právnické osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo je
v nich účtovnou jednotkou vykonávaný podstatný vplyv.
3)
Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke
podstatný vplyv.
4)
Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činností účtovnej jednotky a ich blízke
osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činností účtovnej jednotky, ktoré nie
sú zamestnancami a ich blízke osoby.
5)
Právnické osoby, ktorých osoby podľa bodu 3. a 4. vykonávajú podstatný vplyv to aj
sprostredkovane.
6)
Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke
prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek.
7)
Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvniť
ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou.
8)
Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje také objemy obchodov, že je od týchto
osôb hospodársky závislá.
Pričom vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv
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O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI POD DNI, KU
KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA
ÚČTONEJ ZÁVIERKY
a)

Pokles, zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledok okolností, ktoré
nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia
s uvedením dôvodu.

b)

Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek.

c)

Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti.

d)

Zmena spoločníkov účtovnej jednotky.

e)

Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku.

f)

Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napr. organizačnej zložky.

g)

Vydané dlhopisy a iné cenné papiere.

h)

Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky.

i)

Mimoriadne udalosti s vplyvom na hospodárenie účtovnej jednotky.

j)

Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť
účtovnej jednotky.
Po 31. decembri 2013 nenastali žiadne významné udalosti, ktoré majú významný
vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
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P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia a bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Opis položky
Základné imanie
Změna základného imaga
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku z toho
- zákonný rezervný fond
- stimulačný fond
Výsledek hospodárenia za minulé roky /nerozdelený zisk/
Hospodársky výsledok bežného roka
Spolu vlastné imanie

Opis položky
Základné imanie
Zmena základného imania
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku z toho
- zákonný rezervný fond
- stimulačný fond
Výsledek hospodárenia za minulé roky /nerozdelený zisk/
Hospodársky výsledok bežného roka
Spolu vlastné imanie

Stav na začiatku
BÚO

Prírastky

6 640
0
191 570
67 742
664
67 078
593 464
156 900
1 016 316
Stav na začiatku
2012

156 900
12 389
169 289

Prírastky

6 640
0
191 570
67 742
664
67 078
593 464
7 361
866 777

156 900
156 900

Úbytky
156 900
156 900

Úbytky
7 361
7 361

Stav na
konci BÚO
6 640
0
191 570
67 742
664
67 078
750 364
12 389
1 028 705
Stav na
konci 2012
6 640
0
191 570
67 742
664
67 078
593 464
156 900
1 016 316

Účtovný zisk za rok 2012 vo výške EUR 156 900 bol rozdelený takto:
Text
účtovný zisk celkom z toho
prídel do zákonného rezervného fondu
prídel na zvýšenie základného imania
prídel do štatutátnych fondov
prídel do ostatných fondov - sociálny fond
Použiti na vyrovnanie straty minulých rokov
Použiti na výplatu dividend
vyplatenie zisku-rozhodnutie
nerozdelený zisk minulých rokov
iné rozdelenie zisku

hodnota v celých EUR
156 900
156 900
-
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R.

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2013
Prehľad peňažných tokov je dôležitým nástrojom riadenia likvidity a solventnosti,
ktorého cieľom je prezentovať čo /aké skutočnosti/ a v akej sume / spôsobilo zmenu
stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov.
Peňažnými prostriedkami sa chápu:
 peniaze v hotovosti
 ceniny
 bežné bankové účty
 kontokorentné úvery
Peňažnými ekvivalentmi pre potreby prehľadu peňažných tokov sa chápu:
 krátkodobý finančný majetok, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny
jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch /napr. termínované vklady
s max trojmesačnou výpovednou lehotou, prioritné akcie, likvidné CP
určené na obchodovanie/
Peňažnými tokmi sú príjmy a výdavky peňažných prostriedkov a prírastky a úbytky
peňažných ekvivalentov. Sledujú sa v troch činnostiach účtovnej jednotky, a to v:
 prevádzkovej činnosti
 investičnej činnosti
 finančnej činnosti
Peňažné toky sa môžu vykázať
 priamou metódou /čistou priamou, modifikovanou priamou/
 nepriamou metódou

S.

VÝKAZ CASH FLOV účtovná jednotka prikladá

Púchov
Dňa 26. marca 2014

Podpis
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