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POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
účtovná jednotka Váš Komfort s.r.o.
obdobie 01 / 2014 – 12 / 2014
predchádzajúce obdobie 01 / 2013 – 12 / 2013

A. Informácia o účtovnej jednotke
A.
1. Obchodné meno účtovnej jednotky: Váš Komfort s.r.o.
Sídlo:
Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok
Založenie spoločnosti
Spoločnosť Váš Komfort s.r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 09.09.2011 a bola zapísaná do Obchodného registra
Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka číslo 75634/B
2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
- čistiace a upratovacie služby
3. Údaje o zamestnancoch
Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené
v tabuľke.
4. Údaje o neobmedzenom ručení
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods.5 Obchodného zákonníka.
5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods .6 zákona
NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.januára 2014 do 31.decembra 2014.
6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným
zhromaždením Spoločnosti 20.marca 2014.
7. Schválenie audítora
Spoločnosť nemá povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom.

1.

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

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

7

3

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

7

3

počet vedúcich zamestnancov

1

C. Informácie o konsolidovanom celku
Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.
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E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo sojej činnosti.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
V účtovnom období 2014 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.
b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním ( clo, prepravu, montáž, poistné a pod.)
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové
rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Spoločnosť nemá dlhodobý nehmotný majetok.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania.
Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do
používania.
c) Cenné papiere a podiely
Spoločnosť nevlastní cenné papiere.
d) Zásoby
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
e) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.
f) Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.
g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodtžanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
h) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým obmedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát
z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške.
i) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.
j) Odložené dane
Spoločnosť neúčtuje o odloženej dani.
k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvislosti s účtovným obdobím.
l) Výnosy
Tržby za predaj služieb neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy
1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Spoločnosť nemá dlhodobý nehmotný majetok. Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 a za
porovnateľné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 je uvedený v tabuľkách.
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2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Dlhodobý
nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie
Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

b

c

d

e

f

g

h

i

Prírastky
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
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
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Tabuľka č. 2
Dlhodobý
nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

b

c

d

e

f

g

h

i

Prírastky
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
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
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Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku
Dlhodobý nehmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia

Pozemky

Stavby

b

c

Samostatné
Pestovahnuteľné
teľské
veci
celky
a súbory
trvalých
hnuteľných
porastov
vecí
d

e

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

f

g

h

i

j

20000,00

20000,00

Prírastky

16009,32

16009,32

32018,64

Úbytky

20000,00

16009,32

36009,32

Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtov. obdobia

16009,32

16009,32

6255,00

6255,00

Prírastky

13745,00

13745,00

Úbytky

20000,00

20000,00

13745,00

13745,00

16009,32

16009,32

Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia
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a
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Pozemky

Stavby

b

c

Samostatné
Pestova–
hnuteľné
teľské
veci a
celky
súbory
trvalých
hnuteľných
porastov
vecí
d

e

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

f

g

h

i

j

22000,00

22000,00

2000,00

2000,00

20000,00

20000,00

1876,00

1876,00

Prírastky

6379,00

6379,00

Úbytky

2000,00

2000,00

6255,00

6255,00

20124,00

20124,00

13745,00

13745,00

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtov. obdobia

Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia
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Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Spoločnosť nemá majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
finančný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia

Podielové CP
Podielové
Ostatné
a podiely v
CP
dlhodobé
spoločnosti
a podiely
CP
s podstatným
v DÚJ
a podiely
vplyvom
b

c

d

Pôžičky
ÚJ
v kons.
celku
e

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

Obstarávaný
DFM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Spolu

f

g

h

i

j

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia
Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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Dlhodobý
finančný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Podielové CP
Podielové
Ostatné
a podiely v
CP
dlhodobé
spoločnosti s
a podiely
CP
podstatným
v DÚJ
a podiely
vplyvom
b

c

d

Pôžičky
ÚJ
v kons.
celku
e

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

Obstarávaný
DFM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Spolu

f

g

h

i

j

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia
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Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku
Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok.

8.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Bežné účtovné obdobie
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej
má ÚJ umiestnený DFM
a

Podiel
ÚJ
na ZI
v %

Podiel ÚJ na
hlasovacích
právach
v%

b

c

d

e

x

x

x

Hodnota vlastného
Výsledok
imania ÚJ, v ktorej hospodárenia ÚJ,
má ÚJ umiestnený
v ktorej má ÚJ
DFM
umiestnený DFM

Účtovná
hodnota
DFM
f

Dcérske účtovné jednotky

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Ostatné realizovateľné CP a podiely

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

DFM spolu

x

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti
Dlhové CP
držané do splatnosti

Stav na začiatku
Druh CP
účtovného
obdobia

a

b

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

d

e

c

DIČ

Vyradenie
dlhového CP z
účtovníctva
v účtovnom
období
f

2023343498

Stav
na konci
účtovného
obdobia
g

Do splatnosti viac ako päť rokov
Do splatnosti viac ako tri roky
a najviac päť rokov vrátane
Do splatnosti viac ako jeden rok
a najviac tri roky vrátane
Do splatnosti do jedného roka
vrátane
Dlhové CP držané do splatnosti
spolu

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spoločnosť nevlastní CP.

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách
Dlhodobé pôžičky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

a

b

c

d

Vyradenie pôžičky
z účtovníctva
v účtovnom
období
e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

Do splatnosti viac ako päť rokov
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac
päť rokov vrátane
Do splatnosti viac ako jeden rok
a najviac tri roky vrátane
Do splatnosti do jedného roka vrátane
Dlhodobé pôžičky spolu

0,00

0,00

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Stav OP
Zúčtovanie OP
Tvorba
Zúčtovanie OP
Zásoby
na začiatku
z dôvodu vyradenia
OP
z dôvodu zániku
účtovného
majetku
opodstatnenosti
obdobia
z účtovníctva
a
b
c
d
e

2023343498

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky na zásoby
Zásoby spolu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spoločnosť netvorila opravné položky.

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj

Hodnota

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

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
Zásoby

Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
Spoločnosť nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Tabuľka č. 1
Sumár od začiatku
Za bezprostredne
zákazkovej výroby až do
Za bežné účtovné
Názov položky
predchádzajúce účtovné
konca bežného účtovného
obdobie
obdobie
obdobia
a
b
c
d
Výnosy zo zákazkovej výroby
Náklady na zákazkovú výrobu
Hrubý zisk / hrubá strata

Tabuľka č. 2
Hodnota zákazkovej výroby

Za bežné účtovné obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej
výrobe
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou
nulového zisku

b

Sumár od začiatku zákazkovej výroby
až do konca bežného účtovného
obdobia
c

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

Tabuľka č. 3
Názov položky
a
Výnosy zo zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj
Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj

Za bežné
účtovné obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

b

c

Sumár od začiatku zákazkovej
výstavby nehnuteľnosti určenej na
predaj až do konca bežného
účtovného obdobia
d

Hrubý zisk / hrubá strata

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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Tabuľka č. 4
Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti
určenej na predaj

Za bežné účtovné
obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe
nehnuteľnosti určenej na predaj
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku

b

DIČ

46326138

2023343498

Sumár od začiatku zákazkovej
výstavby nehnuteľnosti určenej na
predaj až do konca bežného
účtovného obdobia
c

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Stav OP
Zúčtovanie
Zúčtovanie
Pohľadávky
na začiatku
Tvorba
OP z dôvodu
OP z dôvodu
účtovného
OP
zániku
vyradenia majetku
obdobia
opodstatnenosti
z účtovníctva
a
b
c
d
e
Pohľadávky z obchodného
styku
Pohľadávky voči DÚJ
a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu

Stav OP na konci
účtovného
obdobia
f

Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam.

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

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
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

0,00
Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.

0,00

0,00
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Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

-95,00

7983,72

7888,72

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

2662,63

2662,63

Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

10646,35

-95,00

10551,35

Spoločnosť má pohľadávky z obchodného styku a daňové pohľadávky.

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Bežné účtovné obdobie
Opis predmetu záložného práva
Hodnota predmetu záložného
Hodnota
práva
pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

x

Spoločnosť nemá pohľadávky kryté záložným právom.

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

Bežné účtovné obdobie

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

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

24263,22

7334,03

2701,65

86,64

26964,87

7420,67

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

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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Tabuľka č. 2
Krátkodobý finančný majetok
a

Stav na začiatku
účtovného
obdobia
b

DIČ

46326138

Bežné účtovné obdobie
Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

2023343498

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosťou do jedného
roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu

0,00

0,00

0,00

0,00

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku
Zúčtovanie OP
Stav OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu
Tvorba
na začiatku
z dôvodu zániku
Krátkodobý finančný majetok
vyradenia majetku
OP
účtovného
opodstatnenosti
z účtovníctva
obdobia
a

b

c

d

e

0,00

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo
Hodnota za bežné účtovné
Názov položky
obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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46326138

DIČ

2023343498

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka reálnou hodnotou
Vplyv ocenenia
Zvýšenie/ zníženie
Vplyv ocenenia
Krátkodobý finančný majetok
na výsledok hospodárenia
hodnoty (+/-)
na vlastné imanie
bežného účtovného obdobia
a
b
c
d
Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok spolu

0,00

0,00

0,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o vlastných akciách
Počet a menovitá
hodnota
nadobudnutých
vlastných akcií

Počet a hodnota
nadobudnutia
vlastných akcií

Počet a menovitá hodnota vlastných
akcií držaných k poslednému dňu
účtovného obdobia

Podiel na upísanom
základnom imaní
v%

Menovitá hodnota
prevedených
vlastných akcií

Počet a hodnota nadobudnutia
vlastných akcií držaných
k poslednému dňu účtovného obdobia

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.

Počet a hodnota
prevedenia
vlastných akcií

Podiel na
základnom imaní
v%

Podiel na upísanom
základnom imaní v %
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21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť

Splatnosť

Názov
položky
do jedného
roka vrátane
a

b

od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
c

viac ako päť
rokov

do jedného roka
vrátane

d

e

od jedného
roka do piatich
rokov vrátane
f

viac ako päť
rokov
g

Istina
Finančný výnos
Spolu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy
1. Vlastné imanie
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v tabuľkách.
2. Rezervy
Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v tabuľke.
3. Záväzky
Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v tabuľke.
4.Odložený daňový záväzok
Spoločnosť neúčtuje o odloženom daňovom záväzku.
5. Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v tabuľke.

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Účtovný zisk
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
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

0,00

Tabuľka č. 2
Názov položky
Účtovná strata

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
6548,44

Vysporiadanie účtovnej straty

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

6548,44

Iné
Spolu

6548,44

Vykázaná strata z roku 2013 bola prevedená na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách
Tabuľka č. 1
Názov položky
a

Bežné účtovné obdobie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
b

Tvorba

Použitie

Zrušenie

c

d

e

Stav na konci
účt. obdobia
f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

877,84

1906,57

877,84

1906,57

Rezerva na nevyčerpané dovolenky a ZP,SP bola vytvorená vo výške 1 550,34 EUR.
Rezerva na účtovníctvo a vypracovanie daňového priznania bola vytvorená vo výške 356,23 EUR.

Tabuľka č. 2
Názov položky
a

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
b

Tvorba

Použitie

Zrušenie

c

d

e

Stav na konci
účt. obdobia
f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

422,47

877,84

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.

422,47

877,84

20

IČO

Poznámky Úč POD 3 - 01

46326138

DIČ

2023343498

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobé záväzky spolu

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

166,67

29,37

166,67

29,37

Krátkodobé záväzky spolu

57844,15

19668,95

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane

26459,58

19302,81

Záväzky po lehote splatnosti

31384,57

366,14

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

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou
základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou
základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné
Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

29,37

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

137,30

29,37

137,30

29,37

166,67

29,37

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu

Podľa zákona o sociálnom fonde Spoločnosť tvorí povinne na ťarchu nákladov.

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch
Názov vydaného dlhopisu

Menovitá hodnota

Počet

Emisný kurz

Úrok

Splatnosť

Spoločnosť nemá obsahovú náplň o vydaných dlhopisoch.

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1
Suma istiny
Suma istiny
Suma istiny
Úrok
v eurách
v príslušnej mene
Dátum
v príslušnej mene
Názov položky
Mena
p. a.
za bežné
za bezprostredne
splatnosti
za bežné účtovné
v%
účtovné obdobie
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
a
b
c
d
e
f
g
Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery

Tabuľka č. 2
Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

a

b

c

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej mene
za bežné účtovné
obdobie

d

e

Suma istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie
f

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
g

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1
Účtovná hodnota
Dohodnutá cena
Názov položky
podkladového nástroja
pohľadávky
záväzku
a
b
c
d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Tabuľka č. 2

Názov položky

a

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena reálnej hodnoty
(+/-) s vplyvom na
výsledok
vlastné imanie
hospodárenia
b
c

Zmena reálnej hodnoty (+/-)
s vplyvom na
výsledok
vlastné imanie
hospodárenia
d
e

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi
Reálna hodnota
Zabezpečovaná položka

Bežné účtovné obdobie

a

b

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
c

Majetok vykázaný v súvahe
Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené
Spolu

0,00

0,00

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov
položky

a

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť

Splatnosť

do jedného
roka vrátane
b

od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
c

viac ako päť
rokov

do jedného
roka vrátane

d

e

od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
f

viac ako päť
rokov
g

Istina
Finančný náklad
Spolu

0,00

0,00

0,00

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.

0,00

0,00

0,00
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H. Informácie o výnosoch
1. Tržby za vlastné výkony a tovar
Spoločnosť dosiahla tržby za predaj služieb a z predaja hmotného majetku.

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob

Názov položky

a
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný stav

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

d

e

f

Výrobky
Zvieratá
Spolu

0,00

0,00

0,00

Manká a škody

x

x

x

Reprezentačné

x

x

x

Dary

x

x

x

Iné

x

x

x

Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob vo výkaze ziskov a strát

x

x

x

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.

0,00

0,00
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33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

81074,44

14651,00

1000,00

1000,00

82074,44

15651,00

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom
Tržby z predaja služieb v Slovenskej republike.

I. Informácie o nákladoch
Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnyhc nákladoch
sú uvedené v nasledovných tabuľkách.

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

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

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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J. Informácie o daniach z príjmov
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledúcom prehľade.

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo
zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci
zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých
daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich
účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená
daňová pohľadávka neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom
období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných
nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená
daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty
vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov
36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov
Názov položky
a

Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

x

x

Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:
teoretická daň

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

-3961,04

x

-871,43

22

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

x

x

-1506,14

23

-6548,44

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

x

Odložená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

x
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K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky
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N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

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

P. Prehľad zmien vlastného imania
Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu vo výške 5 000,--€.
Nerozdelený zisk minulých rokov

3 142,36 €

Neuhradená strata minulých rokov

- 7 191,56 €

Výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia

- 3 961,04 €
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