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A. Základné informácie o účtovnej jednotke
A. a,b,c) Základné informácie
V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu účtovných poznámok, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky
údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach, týkajúce sa hospodárskeho roku 2013/2014, uvádzajú stav k 31.12.2014 a všetky údaje a informácie
uvedené v týchto poznámkach týkajúce sa predchádzajúceho roka 2012/2013 uvádzajú stav k 31.12.2013.
Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých
eurách ( resp. v eurocentoch).
Spoločnosť SKI LIFT, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo: 3986/S. Za spoločnosť SKI
LIFT, s.r.o. koná konateľ p. Slavomír Hatina a prokurista Ing. Roland Urban.
A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:
Sídlo:
Dátum založenia:
Dátum vzniku:

SKI LIFT, s.r.o.
Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
04.12.1996
04.12.1996

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Spoločnosť v hospodárskom roku 2013/2014 vyvíjala kroky smerujúce k stabilizácii finančnej situácie a s
cieľom nepretržitého pokračovania vo fungovaní spoločnosti. Hlavné činnosti spoločnosti sú v spojení s
prevádzkou lyžiarskeho areálu SKI LIFT na Králikoch. Hlavné činnosti v zmysle zápisu v obchodnom registri
spoločnosť sú :
- prevádzka lyžiarskych vlekov
- prevádzkovanie zasnežovacích zariadení
- prevádzkovanie lanovej dráhy
- servis športového náradia v rozsahu voľnej živnosti
- prevádzkovanie športových zariadení
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
- ostatné činnosti vykonáva spoločnosť presne v zmysle výpisu z Obchodnégo registra, oddiel Sro, vložka č.
3986/S
A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov

13

12

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

9

3

Počet vedúcich zamestnancov

1

1

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom
Spoločnosť SKI LIFT, s.r.o. nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
Právna
forma

Sídlo

Obchodné meno

Ostatné dôležité skutočnosti

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky
Táto účtovná závierka spoločnosti SKI LIFT s.r.o. je zostavená za účtovné obdobie od 1. júna 2013 do 31. mája 2014 podľa slovenských právnych
predpisov, a to zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. Dôvodom zostavenia účtovnej závierky je popis všetkých
transakcií, ktoré sa uskutočnili od 1. júna 2013 do 31.mája 2014 s cieľom poskytnúť verný a pravdivý obraz zobrazenia skutočností v účtovnej závierke.
Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie končiace k 31.5.2013 bola predložená na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti SKI LIFT,
s.r.o. a následne uložená v Zbierke listín Okresného súdu v Banskej Bystrici.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
x
riadna

mimoriadna

priebežná

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

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou
Spoločnosť SKI LIFT, s.r.o. nie je v roku 2013/2014 súčasťou žiadneho konsolidovaného celku. Spoločnosť SKI LIFT, s.r.o. nemá rozhodujúci ani
podstatný vplyv v žiadnej spoločnosti.
C.a) Obchodné meno a sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek
konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

C.b) Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek
konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj úćtovná jednotka:

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

Adresa registračného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:
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D. Ďalšie informácie
Prehľad častí E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O a P je uvedená podľa jednotlivých druhov majetku, pasív, nákladov a výnosov spoločnosti. Spoločnosť SKI
LIFT, s.r.o. nemá povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom. Súčasťou týchto poznámok nie je prehľad o peňažných tokoch.
a) rozpracované v časti E.
b) rozpracované v časti F.
c) rozpracované v časti G.
d) rozpracované v časti H.

e) rozpracované v časti I.
f) rozpracované v časti J.
g) rozpracované v časti K.
h) rozpracované v časti L.

i) rozpracované v časti M a N.
j) rozpracované v časti O.
k) rozpracované v časti P.
l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad
Účtovná jednotka predpokladá nepretržité pôsobenie aj v hospodárskom roku 2014/2015. V hospodárskom roku 2013/2014 boli účtovné metódy a zásady
aplikované v rámci platného zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. V roku 2013/2014 nedošlo k zmene účtovných zásad a postupov.
Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny - eurách.
Účtovná závierka k 31.5.2014 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a
vecnej súvislosti účtovania nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie, bez ohľadu na dátum
ich platenia.
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a
záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Moment zúčtovania výnosov - výnosy sa účtujú pri splnení dodacích
podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

x

áno

nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:
E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo
metódy

Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

Dôvod zmeny

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol oceňovaný - obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady
súvisiace s jeho obstaraním ( dopravné...). Účtovná jednotka by účtovala pri dlhodobom nehmotnom majetku na účte 041 - obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku. V hospodárskom roku 2013/2014 účtovná jednotka o nehmotnom majetku neúčtovala.
Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:
x
Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné
provízie
skonto
poistné

clo

E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou bol oceňovaný - obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady
súvisiace s jeho obstaraním ( dopravné, prihlasovacie poplatky..........). Účtovná jednotka účtovala o dlhodobom hmotnom majetku na účte 042 - obstaranie
dlhodobého hmotného majetku. Jedná sa o tú časť dlhodobého hmotného majetku, zaradeného v účtovnom období ( automobil, skúter ). Ostatný dlhodobý
hmotný majetok je evidovaný na účtoch 021,022 a 031.
Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
x
Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
x dopravné
provízie
poistné
clo

E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok - obstarávacou cenou. Obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho
obstaraním ( podiel na rezervnom fonde spoločnosti podľa podielu na ZI ) Spoločnosť eviduje k 31.5.2014 podiel vo výške 1% na základnom imaní
spoločnosti SKI KRÁLIKY a.s. + podiel na rezervnom fonde spoločnosti SKI KRÁLIKY a.s. v celkovjej úhrnnej výške 365 EUR.
Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:
x
obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
inak:

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou
Účtovná jednotka nakupovala zásoby - tovar na sklade na účte 132 a materiál - PHM na účte 112 , pričom ich oceňovala obstarávacou cenou.
Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob
Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43
x
spôsobom A účtovania zásob
spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou
Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
x
Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné
provízie
poistné
clo
iné

x

Náklady súvisiace s obstaraním zásob
pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

x

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
iný spôsob: priamo do spotreby na účty tr. 5 s následnou inventarizáciou zostatku zásob ku dňu účtovnej závierky.

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (11.) Zákazková výroba
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (12.) Pohľadávky
Pohľadávky oceňoval podnik:

Pohľadávky boli oceňované menovitou hodnotou pri ich vzniku.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Krátkodobý finančný bol oceňovaný menovitou hodnotou.

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív
Účty časového rozlíšenia aktív boli oceňované očakávanou menovitou hodnotou.
Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:
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E. c) (15.) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

Záväzky, vrátane rezerv boli oceňované menovitou hodnotou pri ich vzniku.

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív
Účty časového rozlíšenia pasív boli oceňované očakávanou menovitou hodnotou.
Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

E. c) (17.) Deriváty
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a
daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období
Daň z príjmov splatná - podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku po následných úpravách o niektoré
položky na daňové účely, pri sadzbe 23 % podľa mesiacov za obdobie od 1.6.2013 do 31.12.2013 a za obdobie od 1.1.2014 - 31.5.2014 sadzbou 22%.
Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

Menovitou hodnotou pri dátume ich vzniku

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Spoločnosť má zostavený odpisový plán DHM. Účtovný odpisový plán vychádza z daňových odpisov s posunom, s prihliadnutím na celkovú životnosť,
mieru opotrebovateľnosti a dĺžku nájomných zmlúv pozemkov, ktoré určujú dobu použitia niektorých druhov DHM. Daňový odpisový plán pre potreby
vyčíslenia výšky dane z príjmov právnických osôb zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Pre daňové účely spoločnosť odpisuje DHM podľa § 27 rovnomerné odpisovnie hmotného majetku.
Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku
Pozemky - účty 031

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

neodpisujú sa

Stavby - účty 021

20 rokov + posun

1/20 + posun

rovnomerné daňové s posunom

Samostatné hnuteľné veci - účty 022

12 rokov + posun

1/12 + posun

rovnomerné daňové s posunom

Samostatné hnuteľné veci - účty 022

6 rokov + posun

1/6 + posun

rovnomerné daňové s posunom

Samostatné hnuteľné veci - účty 022

4 roky + posun

1/4 + posun

rovnomerné daňové s posunom

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

5

DIČ 2 0 2 0 0 9 0 9 3 0

Poznámky Úč POD 3 - 04

Strana :

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok
sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné.
Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania. Spoločnosť zároveň vlastní aj dlhodobý hmotný majetok, ktorého daňové odpisy sa
rovnajú účtovným odpisom.
Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v
účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.
x

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

x

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa
nerovnajú.

x

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní
daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.
x Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:
Spoločnosť SKI LIFT, s.r.o. v účtovnom roku 2013/2014 končiacom k 31.5.2014 neobdržala žiadne dotácie ani príspevky spojené s obstaraním majetku.
Spoločnosť účtovala len o nenávratných finančných príspevkoch v súvislosti s obstarním majetku z minulých účtovných období.

Majetok

Ocenenie

Výška dotácie

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom
účtovnom období
E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom
účtovnom období
F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a
dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním
nakladať
F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie
V roku 2013 boli zaevidované prírastky na dlhodobom hmotnom majetku o novozaradený dlhodobý hmotný majetok - dopravné prostriedky a pracovné
stroje.
1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie

Pozemky

Stavby

b

c
4 233 792

Základné
stádo a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

d

e

f

g

h

i

j

4 423 447

2 600

8 679 246

Prírastky

34 538

34 538

69 076

Úbytky

20 921

34 538

55 459

4 233 792

4 437 064

2 600

8 692 863

Stav na začiatku
účtovného obdobia

427 246

1 619 971

2 047 217

Prírastky

149 107

443 841

592 948

20 921

20 921

576 353

2 042 891

2 619 244

Stav na začiatku
účtovného obdobia

19 407

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Pestovateľsk
é celky
trvalých
porastov

Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

19 407

Oprávky

Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia

19 407

3 806 546

2 803 476

2 600

6 632 029

Stav na konci
účtovného obdobia

19 407

3 657 439

2 394 173

2 600

6 073 619
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F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie
1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie

Pozemky

Stavby

b

c

Pestovateľsk
é celky
trvalých
porastov

Základné
stádo a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

d

e

f

g

h

i

j

4 405 431

5 470

8 664 100

Prírastky

33 484

30 614

64 098

Úbytky

15 468

33 484

48 952

4 233 792

4 423 447

2 600

8 679 246

Stav na začiatku
účtovného obdobia

278 139

1 181 129

1 459 268

Prírastky

149 107

454 310

603 417

15 468

15 468

427 246

1 619 971

2 047 217

Stav na začiatku
účtovného obdobia

19 407

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

4 233 792

Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

19 407

Oprávky

Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia

19 407

3 955 653

3 224 302

5 470

7 204 832

Stav na konci
účtovného obdobia

19 407

3 806 546

2 803 476

2 600

6 632 029

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Založený je dlhodobý hmotný majetok, na ktorý bol poskytnutý v rokoch 2009-2010 nenávratný finančný príspevok od Ministerstva hospodárstva a výstavby
SR, v zastúpení Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, v zmysle zmluvy č. SP0801/033/2009 na projekt " Modernizácia a dostavba lyžiarskeho areálu
SKI Králiky, Králiky. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast , prioritná os Cestovný ruch.
Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok

7 542 984

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať
F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Spoločnosť má uzavreté viaceré poistné zmluvy, ktorými je kompletné poistený dlhodobý hmozný majetok proti hroziacim a predpokladaným rizikám. Ide o
poisťovne Generali , Kooperatíva a UNION. Výška krytia je vypočítaná na dlhodobý hmotný majetok spoločnosti ako aj na riziká spôsobené činnosťou
spoločnosti vyčíslenej podľa trhovej a účtovnej hodnoty DHM a predpokladanej výšky spôsobených škôd.
Poistený majetok

Poistná suma

Stavby a samostatné hnuteľné veci a súbory vecí

Platnosť zmluvy od-do
na dobu neurčitú

F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva
nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom prevode práva alebo ktorý užíva
účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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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 náplň pre túto položku.

F. f) Charakteristika Goodwillu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud.
majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy
Spoločnosť SKI LIFT s.r.o. vlastní podiel v spoločnosti SKI KRÁLIKY a.s., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36739430 vo výške 1% na
základnom imaní spoločnosti čo predstavuje v absolútnom vyjadrení sumu = 331, 939189 EUR. Spoločnosť SKI LIFT s.r.o. rovnako vlastní podiel na
rezervnom fonde spoločnosti SKi KRÁLIKY vo výške 1% = 33,19 EUR. Spolu podiel v spoločnosti SKI KRÁLIKY a.s. predstavuje výšku 365,13 EUR.
Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom)
Bežné účtovné obdobie
Obchodné meno a sídlo
spoločnosti, v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Podiel ÚJ na ZI v %

Podiel ÚJ na
hlasovacích
právach v %

Hodnota
vlastného imania ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

a

b

c

d

1,00

1,00

X

X

Výsledok
hospodárenia ÚJ, v
ktorej má ÚJ
umiestnený DFM
e

Účtovná hodnota DFM

f

Dcérske účtovné jednotky
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

SKI KRÁLIKY, a.s.

28 409

-525

365

Ostatné realizovateľné CP a podiely
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ
DFM spolu

X

X
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F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné
účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok v hospodárskom roku 2013-2014, končiacom 31.5.2014 bez pohybu.
Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok

Podielové
CP a
podiely v
DÚJ

Podielové
CP a
podiely
v
spoločnosti

Ostatné
dlhodobé
CP a
podiely

Pôžičky ÚJ
v
kons.
celku

Ostatný
DFM

Pôžičky s
dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

Obstarávan
ý
DFM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie
365

365

365

365

Stav na začiatku účtovného
obdobia

365

365

Stav na konci účtovného obdobia

365

365

Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Účtovná hodnota

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy –
Predchádzajúce účtovné obdobie
Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok

Podielové
CP a
podiely v
DÚJ

Podielové
CP a
podiely
v
spoločnosti

Ostatné
dlhodobé
CP a
podiely

Pôžičky ÚJ
v
kons.
celku

Ostatný
DFM

Pôžičky s
dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

Obstarávan
ý
DFM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie
365

365

365

365

Stav na začiatku účtovného
obdobia

365

365

Stav na konci účtovného obdobia

365

365

Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Účtovná hodnota
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F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
Zložky dlhodobého finančného majetku

Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)
BO
PO

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)

365

365

365

365

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o
dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o
poskytnutých dlhodobých pôžičkách
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo
F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať
F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky
Dlhodobý finančný majetok - obstarávacou cenou. Obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním
podielu na rezervnom fonde spoločnosti SKI KRÁLIKY a.s.

Majetok

Druh ocenenia (reálnou hodnotou
alebo metódou vlastného imania)

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku
vlastného imania
BO

obstarávacou cenou podielu

SKI KRÁLIKY, a.s.

F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi
nakladať
F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej
na predaj
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na
predaj
F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na
predaj
F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti
Spoločnosť SKI LIFT, s.r.o. eviduje k 31.5.2014 krátkodobé pohľadávky vo výške 25 442 EUR, podľa riadku č. 046 Súvahy. Členenie je uvedené v
nasledovnej tabuľke:

Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

a

b

c

d

Dlhodobé pohľadávky

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

471

Pohľadávky z obchodného styku

953

1 424

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Sociálne poistenie

4 018

4 018

Iné pohľadávky

20 000

20 000

Krátkodobé pohľadávky spolu

24 489

Daňové pohľadávky a dotácie

953

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo
F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
F. v) Odložená daňová pohľadávka
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

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

7 971

2 698

57 200

88 338

65 171

91 036

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky termínované
Peniaze na ceste
Spolu

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č.2
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo
F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať
F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.
Ide o náklady budúcich období, ktoré vecne a časovo súvisia s účtovným obdobím začínajúcim po 31.5.2014.

Opis položky časového rozlíšenia

a

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

b

c

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

12 591

13 438

Náklady spadajúce do nasledujúceho účtovného
obdobia

12 591

13 438

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

F. zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy
G. a)
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G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní
Spoločnosť SKI LIFT, s.r.o. evidovala upísané základné imanie vo výške 4 485 000 EUR. Celé základné imanie je zapísané v Obchodnom registri
Okresného súdu v Banskej Bystrici , Oddiel Sro, vložka číslo: 3986/S.
Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:
Text

Suma
BO

PO
4 485 000

4 485 000

Počet akcií (a.s.)

100

100

Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)

333

332

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)

4 485 000

4 485 000

z toho: - BIATEC GROUP a.s.

3 525 000

3 525 000

- BRANISLAV HATINA

594 000

594 000

- MB INVESTMENT s.r.o.

366 000

366 000

4 485 000

4 485 000

Základné imanie celkom

Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní
Hodnota upísaného vlastného imania
Hodnota splateného základného imania
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou
ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka
Spoločnosť vykázala v hospodárskom roku 2012/2013 účtovnú stratu. Jej vysporiadanie je uvedené v bode G. a)3) (2). Účtovná jednotka nemá náplň pre
túto položku.

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka
Spoločnosť SKI LIFT s.r.o. preúčtovala účtovnú stratu predchádzajúceho účtovného obdobia končiaceho 31.5.2013 vo výške - 273 042 EUR na účet 429 neuhradená strata minulých rokov.
Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:
V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky

-273 042

Účtovná strata
Bežné účtovné obdobie

Vysporiadanie účtovnej straty

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

-273 042

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné

-273 042

Spolu

G. a) 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na
účty vlast. imania
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku
Spoločnosť v účtovnom roku končiacom k 31.5.2014 tvorila rezervy na predpokladané nevyčerpané dovolenky zamestnancov, na práce pri zostavení
účtovnej závierky a na nevyfakturovanú predpokladanú spotrebu energií k termínu 31.5.2014. Tieto ešte ku dňu zostavenia účtovnej závierky neboli známe
a vyfakturované. Viď. podľa nižšie uvedenej tabuľky:
zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb
Bežné účtovné obdobie

Názov položky

a

Stav na začiatku
účtovného obdobia
b

Zrušenie

Použitie

Tvorba
c

d

Stav na konci účtovného
obdobia

e

f

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

899

2 623

899

2 623

Z - Rezerva na nevyčerpané dovolenky

770

1 830

770

1 830

Z - Rezerva na odobraté energie

680

680

Z - Rezerva na zostavenie uzávierky

129

113

129

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

113

DIČ 2 0 2 0 0 9 0 9 3 0

Poznámky Úč POD 3 - 04

15

Strana :

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku
Spoločnosť v predchádzajúcom účtovnom roku končiacom 31.5.2013 tvorila rezervy na predpokladané nevyčerpané dovolenky zamestnancov a na
predpokladanú spotrebu energií do 31.5.2013, ktoré ešte ku dňu zostavenia účtovnej závierky neboli známe a vyfakturované v celkovej výške podľa nižšie
uvedenej tabuľky:
zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

a

b

c

Stav na konci účtovného
obdobia

Zrušenie

Použitie

Tvorba

d

e

f

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

645

899

645

899

Z - Rezerva na nevyčerpané dovolenky

506

770

506

770

Z - Rezerva na spotrebu energií

139

129

139

129

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
Záväzky z obchodného styku uvedené v tabuľke G.c) vykazujú údaje z riadku č. 107 SÚVAHY:
Text

Suma
BO

PO

Záväzky do lehoty splatnosti

7 736

5 146

Záväzky po lehote splatnosti

37 322

31 063

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Súvahová položka záväzku

103 - Záväzky zo sociálneho fondu
104 - Ostatné dlhodobé záväzky
107 - Záväzky z obchodného styku
109 - Nevyfakturované dodávky
113 - Záväzky voči zamestnancom
114 - Záväzky zo sociálneho poistenia
115 - Daňové záväzky a dotácie
116 - Ostatné záväzky
Spolu:

Zostatková doba
splatnosti od 1 do 5
rokov vrátane

Zostatková doba
splatnosti do 1 roka
vrátane

Spolu v tom

743

743

304 552

304 552

45 058

Zostat. doba
splatnosti viac ako 5
rokov

45 058

983

983

1 484

1 484

804

804

3 678

3 678

3 120

3 120

360 422

55 127

305 295

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch
Prehľad členenia krátkodobých záväzkov z riadku č. 94 a dlhodobých záväzkov z riadku č. 106 SÚVAHY:

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
305 295

305 197

305 295

305 197

Krátkodobé záväzky spolu

55 127

40 451

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane

17 805

31 063

Záväzky po lehote splatnosti

37 322

9 388

Dlhodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť
rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok
až päť rokov

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom
záväzku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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G. g) Záväzky zo sociálneho fondu
V účtovnom období počnúc 1.6.2013 a končiacim 31.5.2014 bol tveraný sociálny fond vo výške 0,6 % z úhrnu hrubých miezd vyplatených pracovníkom.

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
645

Začiatočný stav sociálneho fondu

561
84

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu

98

84

743

645

Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu

G. h) Vydané dlhopisy
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. i) Bankové úvery
Spoločnosť čerpá dlhodobý spotrebný úver od ČSOB Leasing a.s.,č.UZF/13/02018 vo výške istiny 15 190,- EUR poskytnutého dňa 9.12.2013, so
splatnosťou do 5.12.2017 na prefinancovanie kúpy motorového vozidla VW Caravelle. Zostatok spotrebného úveru je v súvahe rozčlenený na krátkodobú
časť - riadok č. 120 SÚVAHY a dlhodobú časť - riadok č. 119 SÚVAHY.

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny v príslušnej
mene za bežné účtovné
obdobie

Suma istiny v eurách za
bežné účtovné obdobie

Suma istiny v príslušnej
mene za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

a

b

c

d

e

f

g

EUR

8,73

5.12.2017

10 405

10 405

0

EUR

8,73

31.5.2015

3 434

3 434

0

Dlhodobé bankové úvery

ČSOB Leasing a.s.
Krátkodobé bankové úvery

ČSOB Leasing a.s.

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci
Dlhodobé pôžičky prijaté na prefinancovanie prevádzkovej činnosti spoločnosti v zmysle rozpisu:

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny v príslušnej
mene za bežné účtovné
obdobie

Suma istiny v eurách za
bežné účtovné obdobie

Suma istiny v príslušnej
mene za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

a

b

c

d

e

f

g

Dlhodobé pôžičky

Hatina Branislav

EUR

bezúročná

neurčitá

42 101

42 101

Hatina Slavomír

EUR

bezúročná

neurčitá

55 000

55 000

55 000

Beňo Milan

EUR

bezúročná

neurčitá

207 451

207 451

207 451

42 101

Krátkodobé pôžičky
Krátkodobé finančné výpomoci

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO
Ide o účty 384 - výnosy budúcich období úvedené na riadkoch č. 124 a 125 Súvahy. je na nich zúčtované časové rozlíšenie nenávratných finančných
príspevkov na kúpu DHM.

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:

2 331 285

2 580 769

Časové rozlíšenie NFP

2 331 285

2 580 769

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

249 483

257 207

Časové rozlíšenie NFP

249 483

257 207

Časové rozlíšenie výnosov - iné

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch
H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar
Spoločnosť eviduje tržby za predaj tovaru na účte 504 - viažúce sa k reštauračnému zariadeniu Hostinec na Králikoch a tržby za predaj služieb na účte 502
- viažúce sa k činnosti a prevádzke lyžiarskeho areálu SKI LIFT na Králikoch.
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)

Oblasť
odbytu

a

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

b

c

d

e

f

g

Tržby za predaj tovaru

109 547

108 710

Tržby za predaj služieb

297 893

363 558

Spolu

407 440

472 268

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z
hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov,
mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa
predchádzajúcich období
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

259 469

271 199

Prevádzkové výnosy z rozpustenia NFP

257 207

264 925

95

4 274

2 167

2 000

6

25

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

6

25

Výnosové úroky z účtov v bankách

6

25

Ostatné prevádzkové výnosy
Tržby z predaja dlhodobého majetku
Finančné výnosy, z toho:

Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Mimoriadne výnosy, z toho:

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

DIČ 2 0 2 0 0 9 0 9 3 0

Poznámky Úč POD 3 - 04

18

Strana :

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona
Spoločnosť SKI LIFT s.r.o. generuje tržby z predaja služieb a tovaru v nadväznosti na činnosť lyžiarskeho areálu SKI LIFT na Králikoch. Pri službách na
účte 602 - ide prevažne o sezónnu činnosť pri prevádzke lyžiarskch vlekov, lanovej dráhy a spolusúvisiaceho servisu a činností. V lyžiarskom areáli na
Králikoch sa nachádza aj reštauračné zariadenie " Hostinec", ktorý generuje tržby aj mimo hlavnej lyžiarskej sezóny - evidované sú na účte 604. Osobitnú
skupinu výnosov tvoria výnosy zúčtované na účet 648 - ako pomerné zúčtovanie časti nenávratného finančného príspevku NFP na kúpu DHM vo výške
257 207 EUR bez vplyvu na cash flow spoločnosti v tomto účtovnom období. Ostatné položky na účtoch výnosov sú v pomere k tržbám spoločnosti
zanedbateľné a príležitostné.

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

297 893

363 558

Tržby za tovar

109 547

108 710

2 167

2 000

Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Tržby z predaja dhodobého majetku

6

25

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

257 302

269 199

Čistý obrat celkom

666 915

743 492

Finančné výnosy - výnosové úroky

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch
I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby
Spoločnosť eviduje nasledovné náklady za služby v zmysle riadku č. 10 SÚVAHY:
Hodnota

Položky nákladov
BO

PO

179 133

199 802

18 593

10 470

- Služby - cestovné

780

1 287

- Služby - reprezentačné

317

Náklady za poskytnuté služby: - z toho:
- Služby - opravy a udržiavanie

104 639

- Služby - na prevádzku a činnosť lyžiarskeho areálu

123 312

9 442

9 164

- Služby - prevádzka Hostinca Králiky

23 763

23 342

- Služby - réžia spoločnosti

21 599

32 227

- Služby - nájomné

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti
Najvýznamnejšou položkou nákladov z hospodárskej činnosti , mimo nákladov za poskytnuté služby, sú náklady na spotrebované energie ( el.energia +
voda) viažúce sa hlavne na činnosti v lyžiarskom areály na výške 78 271 EUR a náklady na odpisy DHM v úhrnnej výške 592 948 EUR - viď tabuľka I. b):
Hodnota

Položky nákladov
BO

PO

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

36 148

34 679

Spotreba materiálu

35 885

45 473

Spotreba energií

78 271

67 140

Osobné náklady

61 462

43 551

592 948

603 417

14 024

14 878

4 306

4 074

Zostatková cena predaného majetku
Odpisy DHM
Opravná položka k DHM
Ostatné prevádzkové náklady k nezrealizovanej investícii
Ostatné prevádzkové náklady - na poistné
Ostatné prevádzkové náklady - iné

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát
Hodnota

Položky nákladov
BO

PO

Nákladové finančné úroky

620

Náklady na kurzové straty

3

Ostatné náklady na finančnú činnosť - bankové poplatky

2 869

I. d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období
I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej
závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov
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J. a) až J. e) Odložená daň
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku
hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov
Bezprostredné predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

x

x

a

-338 754

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:

x

teoretická daň

176 347

Daňovo neuznané náklady

-74 526

22

38 796

22

Daň
v%
g

Daň

Základ dane
e

f
-273 037

x

x
147 456

x
-62 799

23

33 915

23

Výnosy nepodliehajúce dani

22

23

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky

22

23

Umorenie daňovej straty

22

23

Zmena sadzby dane

22

23

Iné

-313 995

-69 079

22

-299 438

-68 871

23

Spolu

-476 402

-104 809

22

-425 019

-97 755

23

1

22

x

5

23

22

x

22

x

Splatná daň z príjmov

x

Odložená daň z príjmov

x

Celková daň z príjmov

x

1

23
5

23

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach
L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je spoločnosti známa žiadna skutočnosť ( existencia pasívnych súdnych sporov, poskytnuté záruky, záväzky z
ručenia..), ktorá by nebola premietnutá v záväzkoch súvahy.
Bežné účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku
Hodnota celkom

Hodnota voči
spriazneným osobám

Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky

L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a
iného orgánu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti
M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti
M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre
členov orgánov spoločnosti
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M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému
dňu účtovného obdobia
M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov
spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté
M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného
plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú
N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok
so spriaznenými osobami
Spoločnosť neuzatvárala v hospodárskom roku 2013/2014 žiadne vzájomné obchody so spriaznenými osobami. Výnimku tvoria prijaté dlhodobé bezúročné
finančné pôžičky v minulých účtovných obdobiach od spoločníkov v úhrnnej výške 304 552 EUR, potrebných na financovanie prevádzkových
podnikateľských potrieb spoločnosti. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Spoločnosť prehlasuje, že jej nie sú známe skutočnosti, ktoré nastali po 31.5.2014 až do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú v nej zohľadnené.
Všetky skutočnosti a účtovné operácie týkajúce sa účtovného obdobia od 1.6.2013 - do 31.5.2014 a sú zachytené v tejto účtovnej závierke.
Dôvod

Hodnota
BO

a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako
dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka
dozvedela v horeuvedenom období
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkárne)
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov
h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia
významného pre činnosť

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania
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P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania
Spoločnosť v účtovnom roku 2013/2014 eviduje zmeny vo vlastnom imaní len v dôsledku dosiahnutej účtovnej straty vo výške - 338 755 EUR. V dôsledku
uvedeného poklesla výška vlastného imania zo sumy 3 564 622 EUR na začiatku účtovného obdobia na sumu 3 225 867 EUR na konci účtovného obdobia
k 31.5.2014. Iné zmeny vo vlastnom imaní nenastali.
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného
imania

a
Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

4 485 000

4 485 000

127 797

127 797

697

697

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

45 856
-821 686
-273 042

-273 042
273 042

-338 755

45 856
-1 094 728
-338 755

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

P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania
Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania

a
Základné imanie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

4 485 000

4 485 000

127 797

127 797

697

697

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

45 856
-475 172
-346 514

-273 042

-346 514
346 514

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

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend
Spoločnosť SKI LIFT, s.r.o. Banská Bystrica v zmysle rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia schválila dosiahnutý hospodársky výsledok - stratu za
predchádzajúce účtovné obdobie 2012/2013 vo výške - 273 041,88 EUR a rozhodla o jej preúčtovaní na účet 428 - neuhradená strata minulých rokov v
plnej výške.
Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených divident je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy
Tieto poznámky boli vyhotovené k účtovnej závierke a daňovému priznaniu k dani z príjmov právnických osôb vyhotoveným k dátumu 31.5.2014.
Spoločnosť SKI LIFT, s.r.o. od rozhodného dátumu 31.5.2014, do dátumu zhotovenia týchto poznámok, neeviduje operácie, resp. účtovné prípady, ktoré
by sa týkali alebo mali vplyv na zmenu údajov zachytených v účtovnej závierke. Spoločnosť SKI LIFT s.r.o. predpokladá v nasledujúcom účtovnom období
nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti a ďalšie rozvojové aktivity v lyžiarskom areály na Králikoch.
V Banskej Bystrici 31.7.2014
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