Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej ku dňu 31.12.2013
A. Základné informácie o účtovnej jednotke:
Aa/ Obchodné meno: eM – Be , s.r.o.
Sídlo: Maďarovská 4, 935 87 Santovka
Dátum založenia: 15.06.2000
Deň vzniku: 15.06.2000
IČO: 36 042 251
DIČ: 2020069293
Ab/ Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: neživotné poistenie
Ac/ Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:
Ukazovateľ:
Počet k 31.12.2013

zamestnanci spolu: 2

Ad/ Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna
Ae/ Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.06.2014
B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky:
Ba/ Štatutátne, dozorné a iné orgány:
Meno a priezvisko:
Ing. Pavol Butkovský
Ing. Pavol Butkovský
Andrea Butkovská

Názov orgánu:
spoločník
konateľ
konateľka

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v
písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis uvedený v
podpisovom vzore.
Bb/ Štruktúra spoločníkov:
Meno, názov:
Ing. Pavol Butkovský

Hodnota podielu na ZI:
6639

Ca/ Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti
Cb/ Zmeny v účtovných zásadách nenastali
Cc/ Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
Podnik v bežnom roku nenakupoval hmotný investičný majetok.
Podnik v bežnom roku netvoril HIM vlastnou činnosťou.

Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere.
Podnik netvoril zásoby vlastnou výrobou.
Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky:
- peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku
oceňoval menovitou hodnotou, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného
imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.
Podnik neprijal darovaný majetok.
Podnik nemal novozistený majetok pri iventarizácii.

Rozdelenie účtovného zisku, alebo straty z predchádzajúceho obdobia:
Peniaze v hot. v pokladni k 31.12. predstavujú sumu
KZ bankového účtu
k 31.12. predstavuje sumu

BO
100 €
316 €

Fa/ Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:
Nezaplatené záväzky pred skončením splatnosti: neboli žiadne
Nezaplatené záväzky: 459887 €
G. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch:
Ga/ Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar:
Teritórium odbytu: Slovenská republika
Hodnota podľa druhu: 30848€
Gc/ Významné položky časového rozlíšenia:
Výnosy budúcich období: 3209 €

I. Hodnota vlastného imania k 31.12.2013 = 6639 EUR
pričom hodnota základného imania je
6639 EUR

V Santovke 30.06.2014

BO

