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Informácie o účtovnej jednotke
A

Názov a založenie spoločnosti:

Obchodné meno:

MALKO Slovakia s. r. o.

(od: 23.10.2007)

Betliarska 12
Bratislava 851 07

(od: 04.04.2014)

IČO:

43 781 250

(od: 23.10.2007)

Deň zápisu:

23.10.2007

(od: 23.10.2007)

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

(od: 23.10.2007)

Sídlo:

B

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

Predmet činnosti:

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných
živností

(od: 23.10.2007)

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

(od: 23.10.2007)

sprostredkovanie obchodu, dopravy a reklamy v
rozsahu voľnej živnosti

(od: 23.10.2007)

prenájom strojov, prístrojov a zariadení, nástrojov a
(od: 23.10.2007)
pracovných pomôcok, priemyselného a spotrebného
tovaru a domácich spotrebičov, kancelárskych strojov
a zariadení, vrátane elektronických zariadení na
spracovanie údajov
prenájom jednostopových a dvojstopových
motorových vozidiel, prívesných vozíkov, návesov a
obytných prívesov

(od: 23.10.2007)

nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel

(od: 23.10.2007)

C Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne nasledujúce účtovné
obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
1.

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

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

3

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
3

3

3
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Údaje o neobmedzenom ručení
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods.5
Obchodného zákonníka.

E

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti 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 obdobie:
OD: 01. 01. 2013

DO: 31. 12. 2013

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka spoločnosti k 31. 12. 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným
zhromaždením Spoločnosti
Dátum schválenia: 30. 3. 2013
Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:
Účtovná závierka spoločnosti k 31. 12. 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola uložená do zbierky
listín obchodného registra.
Dátum uloženia: 17.4.2013
Spoločnosť nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.
INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Konatelia:
Štatutárny orgán:

konateľ

(od: 23.10.2007)

Pavel Sedlák
Mládeže 592
Zruč nad Sázavou 285 22
Česká republika
Vznik funkcie: 17.03.2014

(od: 04.04.2014)

Konanie menom
spoločnosti:

samostatne

(od: 23.10.2007)

Základné imanie:

13 639 EUR Rozsah splatenia: 13 639 EUR

(od: 04.04.2014)

Ďalšie právne
skutočnosti:

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa
17.03.2014.

(od: 04.04.2014)

Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného
zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.04.2014.

(od: 12.04.2014)
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INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Spoločníci:

Výška vkladu
každého
spoločníka:

EC4B INTERNATIONAL INC.
196th ST SW STE 201 7127
Lynnwood, Washington 980 36
Spojené štáty americké

(od: 04.04.2014)

EC4B INTERNATIONAL INC.
Vklad: 13 639 EUR Splatené: 13 639 EUR

(od: 12.04.2014)

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

F

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

0

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

0

Spoločnosť má v nájme majetok, ktorý vykazuje ako svoj majetok.
Konkrétne:

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou.

Prehľad o nákladoch na výskum a vývoj:
2013

2012

Náklady na výskum

0

0

Náklady na vývoj, neaktivované

0

0

Náklady na vývoj, aktivované

0

0

Spolu

0

0

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku - spoločnosť nevlastní
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3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Samostatné
Poskythnuteľ- PestovaZákladné
Obnuté
Dlhodobý
né veci
teľské
Osstádo
starápredhmotný majetok Pozemky Stavby
a
celky
tatný
Spolu
a ťažné
vaný davky
súbory trvalých
DHM
zvieratá
DHM
na
hnuteľ- porastov
DHM
ných
vecí
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
2833
2833
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky

2833

2833

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

0

0

Prírastky
Úbytky

2833

2833

Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
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2833

0

2833

0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý
hmotný majetok Pozemky

a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

b

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostatné
Poskythnuteľ- PestovaZákladné
Obnuté
né veci
teľské
Osstádo
stará- predStavby
a
celky
tatný
Spolu
a ťažné
vaný davky
súbory trvalých
DHM
zvieratá
DHM
na
hnuteľ- porastov
DHM
ných
vecí
c
d
e
f
g
h
i
j
0

2833

2833

2833

2833

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

0

0

2833

2833

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku – spoločnosť nevlastní
5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Stav OP
Tvorba
Zúčtovanie
OP
z dôvodu
Zásoby
na začiatku
OP
z dôvodu zániku
vyradenia
účtovného
opodstatnenosti
majetku
obdobia
z účtovníctva
a
b
c
d
e
Materiál
Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby
Výrobky

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

35813

Zvieratá
Tovar

8767870

28325

Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky na
zásoby
Zásoby spolu

8803683

28325

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok
Po lehote
Názov položky
V lehote splatnosti
splatnosti
a
b
c

Pohľadávky spolu
d

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
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Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu

0

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

25639

25639

25639

25639

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky
Vkladové účty v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky termínované

5186

2321983

0

20725

5186

2342708

Peniaze na ceste
Spolu
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9. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo
o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Bezprostredne
Názov položky
predchádzajúce účtovné
obdobie
Účtovný zisk

19657

Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

14071

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

Tabuľka č. 2
Názov položky
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
0
Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi, členmi
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

Strana 9

DIČ 2

Poznámky Úč POD 3 - 04

0 2

2 4 7 3 3 4 3

8. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

0

0

0

0

Krátkodobé záväzky spolu

30458

11409145

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane

30458

11409145

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
9. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu

10. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

13830

0

20650953

9407690

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom
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11. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

58564

4486

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
12. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
a
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:
teoretická daň

Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

974

x

x

x

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

24629

x

x

x

Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Vplyv nevykázanej odloženej
daňovej pohľadávky
Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane
Iné
Spolu
Splatná daň z príjmov

x

Odložená daň z príjmov

x

Celková daň z príjmov

x

291

x

4874

x
291

x

4874
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13. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Stav na
Položka vlastného
začiatku
imania
Prírastky
Úbytky
Presuny
účtovného
obdobia
a
b
c
d
e
Základné imanie

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

6639

6639

664

664

134414

14071

0

0

19657

683

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
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osobypodnikateľa

161374

-139317

22057
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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

6639

6639

664

664

50846

134414

83568

19755

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

141717

19755

161374
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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
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