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A. Základné informácie o účtovnej jednotke
A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:
Sídlo:
Dátum založenia:
Dátum vzniku:

MHC HRON s.r.o.
Badín 692
23.11.2000
21.12.2000

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľa (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej
živnosti

sprostredkovateľská činnosť

predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov,
vína a destilátov

predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj
bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest

prenájom nehnuteľností spojení s poskytovaním okrem základných služieb aj dodatkových služieb

požičiavanie športových potrieb

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)

výroba stavebných hmôt a stavebných prvkov

prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

vedenie účtovníctva

automatizované spracovanie dát

poskytovanie software – predaj hotových programov so súhlasom autora

reklamná a propagačná činnosť

organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

prevádzkovanie telovýchovného zariadenia – golfové ihrisko
A.c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:
Informácie o počte zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

14

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
14

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

16

14

1

1

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

A.d) Účtovné jednotky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:
Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.
A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
x riadna

mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:
rozdelenie

zlúčenie

začiatok likvidácie

koniec likvidácie

splynutie

vyhlásenie konkurzu

Zmena právnej formy

zrušenie konkurzu

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie: 30.5.2013

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných
orgánov účtovnej jednotky
Od 31.12.2013 zrušené.
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C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou
Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. Ďalšie informácie
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

použité účtovné zásady a metódy rozpracované v časti E
údaje vykázané na strane aktív súvahy rozpracované v časti F
údaje vykázané na strane pasív súvahy rozpracované v časti G
výnosy rozpracované v časti H
náklady rozpracované v časti I
dane z príjmov rozpracované v časti J
údaje na podsúvahových účtoch rozpracované v časti K
iné aktíva a iné pasíva rozpracované v časti L
spriaznené osoby rozpracované v časti M a N
skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej vystavenia
rozpracované v časti O
prehľad zmien vlastného imania rozpracované v časti P
prehľad peňažných tokov rozpracované v časti R, S, T

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

x

Áno

Nie

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
Účtovná jednotka v priebehu roka 2013 nemenila účtovné zásady a metódy.
E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
1)

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Účtovná jednotka v roku 2013 nenakupovala dlhodobý nehmotný majetok.

2)

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
Účtovná jednotka v roku 2013 netvorila dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

3)

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Účtovná jednotka v roku 2013 neobstarala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom.

4)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou v zložení:
x Obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

5)

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
Účtovná jednotka v roku 2013 netvorila dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

6)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Účtovná jednotka v roku 2013 neobstarala dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom.

7)

Dlhodobý finančný majetok
Účtovná jednotka v roku 2013 nevlastnila dlhodobý finančný majetok.

8) Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, preprava, poistné, provízie, skontá a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou
obstarávacej ceny.
Obstaranie a úbytok zásob bol účtovaný spôsobom:
spôsobom A účtovania zásob
x spôsobom B účtovania zásob
Pri vyskladnení zásob sa používal
vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
x metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
Iný spôsob:
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8)

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Účtovná jednotka v roku 2013 netvorila zásoby vlastnou činnosťou.

9)

Zásoby obstarané iným spôsobom
Účtovná jednotka v roku 2013 neobstarala zásoby iným spôsobom.

10) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj
Účtovná jednotka v roku 2013 neuskutočňovala zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej
na predaj.
11) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto
ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
12) Krátkodobý finančný majetok sa oceňuje:
x menovitou hodnotou peňažné prostriedky a ceniny
obstarávacou cenou pri nadobudnutí za odplatu
reálnou hodnotu cenné papiere určené na obchodovanie (aj ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka), cenné papiere v majetku fondu, pri nadobudnutí vkladom alebo kúpou podniku alebo jeho časti, pri
nadobudnutí zámenou a pri prevzatí nástupníckou účtovnou jednotkou od obchodnej spoločnosti alebo
družstva zanikajúcich bez likvidácie
reprodukčnou obstarávacou cenou pri bezodplatnom nadobudnutí
13) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy - údaje sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
14) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Rezervy
sa oceňujú v očakávanej výške záväzku.
15) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
16) Deriváty
Účtovná jednotka v roku 2013 neobstarala deriváty.
17) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Účtovná jednotka v roku 2013 nemá majetok ani záväzky zabezpečené derivátmi.
18) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Účtovná jednotka nemá majetok prenajatý alebo obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.
Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným
právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou
finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.
Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu
prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je
najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je
alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokov je miery. Finančné
náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.
19) Majetok obstaraný v privatizácii
Účtovná jednotka neobstarala majetok v privatizácii.
20) Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň
z príjmov“) a daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len
„odložená daň z príjmov“)
Splatná daň z príjmov sa vykazuje v nákladoch účtovnej jednotky. Je vypočítaná platnou sadzbou dane zo základu
vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné
položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty.
Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase
vyrovnania odloženej dane.
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E.d) Spôsoby zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
x

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob
odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného
dlhodobého majetku sa rovnajú.

x

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob
odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy hmotného
dlhodobého majetku sa rovnajú.
Dlhodobý majetok
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Stroje, prístroje a zariadenia

Doba odpisovania
20 rokov
6 rokov
4 roky

Sadzba odpisov
1/20
1/6
1/4

Odpisová metóda
Rovnomerná
Rovnomerná
Rovnomerná

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:
Účtovnej jednotke boli poskytnuté dotácie, ktoré sú v účtovníctve evidované ako výnosy budúcich období. Dotácie
sú do výnosov účtované úmerne k podielu dotácií k obstarávacej cene majetku.
Majetok
Golfové dráhy II. Etapa vč. zavlažovania a
normovania

Ocenenie

Výška nezúčtovanej dotácie

1 059 343

403 763

E.f) Oprava významných chýb minulých účtovných období

Druh opravy významných chýb minulých
období

Dôvod opravy významných
chýb minulých období

Preklady, expertízy, poradenstvo

Hodnota vplyvu na nerozdelený
zisk minulých rokov alebo na
neuhradenú stratu minulých
rokov

chýbajúca faktúra

1 000

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
F.a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku
Účtovná jednotka neúčtovala v roku 2013 o dlhodobom nehmotnom majetku.
Informácie o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

a

Pozemky Stavby

b

c

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory
hnuteľných vecí
d

Poskyt
Pestovateľské Základné
celky
stádo Ostatný Obstarávaný nuté
predda
DHM
trvalých
a ťažné
DHM
vky na
porastov
zvieratá
DHM

e

f

g

h

i

Spolu

j

Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny

376 962 1 579 700

218 227

2 174 889

6 740

24 290

31 030

140

6 740

6 880
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Stav na konci
účtovného obdobia

376 962 1 579 700

224 827

17 550

2 199 039

323 016

185 505

508 521

78 992

18 989

97 981

140

140

204 354

606 362

Oprávky
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia

402 008

Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

376 962 1 256 684

32 722

376 962 1 177 692

20 473

1 666 368
17 550

1 592 677

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

a

b

c

Samostatné
hnuteľné Pestovateľské Základné
veci a
celky
stádo
súbory
trvalých
a ťažné
hnuteľných
porastov
zvieratá
vecí
d

e

f

Poskytnuté
Ostatný Obstarávaný preddavky
DHM
DHM
na
DHM
g

h

i

Spolu

j

Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného obdobia

376 962 1 579 700

Prírastky

203 490
14 737

Úbytky

2 160 152
14737

29 474

14737

14 737

Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia

376 962 1 579 700

218 227

2 174 889

244 024

150 389

394 413

78 992

35 116

114 108

Oprávky
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
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Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia

323 016

185 505

508 521

376 962 1 335 676

53 101

1 765 739

376 962 1 256 684

32 722

1 666 368

Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Poistený majetok

Poistná suma

Platnosť zmluvy od - do

Škoda VANPLUS - BB299AR: havarijné poistenie

12 278,43

12.9.2006 – trvá

Škoda Felícia - BB251AP: havarijné poistenie

12 547,30

1.1.2007 - 7.6.2013

Mercedes Benz - BB348DN: havarijné poistenie

42 698,00

23.4.2014 – trvá

Opel Vivaro - BB681EC: havarijné poistenie

23 760,00

19.3.2012 – trvá

Poistenie majetku okrem motorových vozidiel:
-

stroje (kosačky, píly, traktor, zavlažovanie)

142 232,16

13.7.2006 – trvá

-

živelné poistenie

535 992,17

13.7.2006 – trvá

-

živelné poistenie (9 nových jamiek)

165 969,59

27.8.2010 – trvá

F.c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný ani hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri
ktorom má obmedzené právo s ním nakladať.
F.d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ
zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpožičke
Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ
zmluvou o zabezpečenom prevode práva, alebo ktorý užíva na základe zmluvy o výpožičke.
F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do
katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva
Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom
do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
F.f) Charakteristika goodwillu a výpočet jeho hodnoty
Účtovná jednotka nevlastní goodwill.
F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku
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Účtovná jednotka neúčtovala na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku.
F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období
Účtovná jednotka neuskutočňovala výskumnú a vývojovú činnosť.
F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy
Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok ku dňu zostavenia súvahy.
F.j a k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy.
Účtovná jednotka netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku.
F.l)

Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
Účtovná jednotka nemala v priebehu roka 2013 žiadne zmeny v zložkách dlhodobého finančného majetku.

F.m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom
má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky
Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok ku dňu zostavenia súvahy.
F.o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy
Účtovná jednotka netvorila opravné položky k zásobám.
F.p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať
Účtovná jednotka nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má obmedzené právo
s nimi nakladať.
F.q) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Účtovná jednotka neuskutočňovala zákazkovú výrobu ani zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na
predaj.
F.r) Informácie k opravným položkám k pohľadávkam
Účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách k pohľadávkam.
F.s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti
Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položky
a
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky

V lehote splatnosti
B

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d
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Dlhodobé pohľadávky spolu

0

0

0

220

7 436

7 656

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
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
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

1 345

1345

240

240

1 805

7 436

9 241

F.t a u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia a pohľadávky, na
ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
Účtovná jednotka nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia
a pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorých má obmedzené právo s nimi nakladať.
F.v) Odložená daňová pohľadávka a opis jej vzniku
Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke.
F.w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku
Informácie o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Názov položky
Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo
v pobočke zahraničnej
banky
Vkladové účty v banke
alebo v pobočke
zahraničnej banky
termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

347

1 126

33 825

22 257

-127
34 045

23 383

Účtovná jednotka nevlastnila iný krátkodobý finančný majetok.
F.x) Informácie o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku
Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.
F.y) Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom
má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Účtovná jednotka nemá krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo pri ktorom
má obmedzené právo s ním nakladať.
F.za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou
Účtovná jednotka nevlastní krátkodobý finančný majetok.
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F.zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív
Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

1 229

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
0

Nájom pozemku
Náklady budúcich období krátkodobé,
z toho:

1 229

0

1 540

978

63

0

1 477

978

0

0

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

260

0

Elektrická energia

260

0

Nájom pozemku
Poistenie, telefónne poplatky, iné
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

F.zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u prenajímateľa:
Účtovná jednotka neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy
G.a.1-2) Údaje o vlastnom imaní

Text
Základné imanie celkom
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)
Miroslav Hatara
Ing. Marián Mihál
IH company s.r.o.
Hodnota splateného základného imania

Suma
BO

PO
28 216

3 320
24 896
28 216

28 216
24 896
3 320
28 216

G.a.3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka
Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

106 610
Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov

106 610

Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

G.b)

106 610

Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku s označením: zákonná rezerva – Z,
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ostatná rezerva (účtovná) – Ú
Informácie o rezervách
Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

a
Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:

1 074

1 490

200

Rezerva na účtovnú závierku

200

450

200

Rezerva na nevyčerpané dovolenky
a poistné

874

1 040

874

1 490
450

874

1 040

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

a
Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:

4 115

1 074

200

Rezerva na účtovnú závierku

200

200

200

3 915

874

Rezerva na nevyčerpané dovolenky a
poistné

3 915

1 074
200
874

G.c) a d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby
splatnosti
Informácie o záväzkoch

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1 213

73 184

1 213

73 184

Krátkodobé záväzky spolu

1 103 314

1 002 316

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane

1 089 057

1 001 5888

14 257

728

Názov položky

Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť
rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až
päť rokov

Záväzky po lehote splatnosti

G.e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Účtovná jednotka nemá záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.
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G.f) Spôsob vzniku odloženého záväzku
Účtovná jednotka neúčtovala o odloženom záväzku.
G.g) Záväzky zo sociálneho fondu
Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

811

465

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

402

346

402

346

1 213

811

Názov položky

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu
G. h) Vydané dlhopisy
Účtovná jednotka neemitovala dlhopisy.
G.i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci
Účtovná jednotka nemá bankové úvery.
Tabuľka č. 2

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

a

b

c

d

Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné
účtovné obdobie
e

Suma istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie
f

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
g

Dátum
splatnosti

Dlhodobé pôžičky
Krátkodobé pôžičky
IH company s.r.o.

EUR

3,7

31.12.2014

714 893

714 893

0

IH company s.r.o.

EUR

3,965

31.12.2014

34 500

34 500

0

Marián Mihál

USD

3,7

31.12.2014

35 000

25 379

26 527

Mariál Mihál

EUR

3,7

31.12.2014

67 650

67 650

67 650

Miroslav Hatara

EUR

3,7

Postúpená

0

0

650 563

Miroslav Hatara

EUR

3,965

Postúpená

0

0

34 500

Roman Hatara

EUR

3,7

Postúpená

0

0

60 000

Krátkodobé finančné výpomoci
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G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

380 249

Dotácie ERDF, prenájom

380 249

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

25 072

430 584

Dotácie ERDF, prenájom

25 072

430 584

G.k) Významné položky derivátov
Účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch.
G.l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch.
G.m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu – u nájomcu
Účtovná jednotka nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch
H.a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar
Informácie o tržbách
Typ výrobkov, tovarov,
služieb - služby

Typ výrobkov, tovarov,
služieb - tovar

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

Oblasť odbytu

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

A

b

c

D

e

f

g

Slovensko

192 187

164 967

21 630

21 847

Spolu

192 187

164 967

21630

21 847

H.b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Účtovná jednotka neúčtovala na účtoch zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.
H.c) až f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, významné položky ostatných výnosov
z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, významné položky
mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a minulých období
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti
a mimoriadnej činnosti

Názov položky
Výnosy pri aktivácii nákladov, z toho:

Bežné účtovné obdobie
0

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
0
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Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, z toho:

32 039

31 856

24 996

24 996

0

356

7 030

6 504

13

0

Finančné výnosy, z toho:

1 150

5 229

Kurzové zisky, z toho:

1 148

5 228

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka

1 148

0

Výnosové úroky

2

1

Mimoriadne výnosy, z toho:

0

0

Pomerná časť dotácií k odpisovanému majetku
Poistné plnenia
Ostatné prevádzkové výnosy
Zmluvné pokuty

H.g) Informácie o čistom obrate
Informácie o čistom obrate

Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar

192 187

164 967

21 630

21 847

213 817

186 814

Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch
I. a) až e)
Významné položky za poskytnuté služby, významné položky ostatných nákladov
z hospodárskejčinnosti, významné položky finančných nákladov a celková sumu kurzových strát,
významné položky mimoriadnych nákladov a suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky
audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia
individuálnej účtovnej závierky, súvisiace audítorské služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské
služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou týkajúce sa bežného obdobia a
prechádzajúcich období
Informácie o nákladoch

Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
Iné uisťovacie audítorské služby
Súvisiace audítorské služby

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
19 976
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Daňové poradenstvo
Ostatné neaudítorské služby

3 769

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

24 259

19 976

918

2 904

Náklady na opravy a udržiavanie

7 504

5 507

Náklady na reprezentáciu

1 027

1 746

14 810

9 819

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho

212 809

224 464

Mzdové náklady

76 941

68 310

Náklady na sociálne poistenie

26 768

23 395

Sociálne náklady

4 447

3 362

Dane a poplatky

2 489

2 398

1

0

65

0

0

8 092

4 117

4 799

Odpisy

97 981

114 108

Finančné náklady, z toho:

27 838

39 251

Kurzové straty, z toho:

4 339

2

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

4 339

2

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

23 499

39 249

Nákladové úroky

22 131

37 716

1 368

1 533

Cestovné

Ostatné služby

ZC predaného dlhodobého majetku
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Odpis pohľadávky
Ostatné náklady na hospodársku činnosť

Ostatné náklady na finančnú činnosť
Mimoriadne náklady, z toho:

0

0

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov
J.a) až e) Odložená daň
Účtovná jednotka neúčtovala o odloženej dani.
J.f) a g) Informácie o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a
medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením; a informácie o zmene sadzby dane z príjmov
Informácie o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:

Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

- 69 973

x

x

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

-106 610

x

x
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teoretická daň

x

- 16 094

23

x

- 20 256

19

Daňovo neuznané náklady

31 973

7354

23

35 891

6 819

19

Výnosy nepodliehajúce dani

2151

495

23

5 228

993

19

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej
pohľadávky

0

0

23

0

0

19

Umorenie daňovej straty

0

0

23

0

0

19

Zmena sadzby dane

0

0

22

0

0

23

Iné

0

0

23

0

0

19

- 40 151

- 9235

23

-75 947

- 14 430

19

Splatná daň z príjmov

x

0

23

x

0

19

Odložená daň z príjmov

x

0

23

x

0

19

Celková daň z príjmov

x

0

23

x

0

19

Spolu

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch
K.a)

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov
z opcií, odpísaných pohľadávok, pohľadávok a záväzkov z lízingu
Účtovná jednotka neúčtovala na podsúvahových účtoch.

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach
L.a) a b) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých
záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa
jednotlivých druhov ručenia a podobne, uvedená celkovo a samostatne voči spriazneným osobám
Účtovná jednotka nemá informácie o podmienených záväzkoch.
L.c) Informácie o podmienenom majetku
Účtovná jednotka nemá informácie o podmienenom majetku.

M. Informácie k údajom o príjmoch a výhodách členov orgánov účtovnej
jednotky
M. a) až c) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov
Účtovná jednotka v roku 2013 nevyplatila príjmy a výhody členom štatutárnych, dozorných a iných orgánov.

N. Informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami
Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo
ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný
vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke
podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby
a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke
osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby horeuvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,
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, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť
ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je
od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.
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N. a) až c) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami
Účtovná jednotka má ekonomické vzťahy so spriaznenými osobami, avšak obchody má uzatvorené na
základe obvyklých obchodných podmienok.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Účtovná jednotka nemá údaje o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do
dňa zostavenia účtovnej závierky.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania
P. a) až n) Zmeny zložiek vlastného imania
Informácie o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného
imania

a
Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobie
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

28 216

28 216

664

664

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
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Nerozdelený zisk
minulých rokov

283 557

999

-106 610

175 948

106 610

-69 974

Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia

-106 610

- 69 974

Vyplatené dividendy
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby podnikateľa

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania

a
Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

28 216

28 216

664

664

Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy

181 268

102 632

102 632

343

283 557

209 242

-106 610
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Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby podnikateľa

R. Prehľad peňažných tokov
R. Prehľad peňažných tokov
Účtovná jednotka nemá povinnosť zostavovať prehľad peňažných tokov.
Vysvetlivky k poznámkam:
1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód
SK
NACE
sa
vypĺňa
podľa
vyhlášky
Štatistického
úradu
Slovenskej
republiky
č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
Použité skratky:
CP - cenný papier
č. - číslo
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
kons. – konsolidovaný
MÚJ – materská účtovná jednotka
OP – opravná položka
p. a. – per annum
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie

