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1.

DIČ 2023831238

POPIS SPOLOČNOSTI

Garáž s.r.o. (ďalej len „spoločnosť”) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa
03.08.2013. Bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel
Sro, vložka 90985/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, Budatínska 37, Slovenská republika, identifikačné
číslo 47357673.
V roku 2014 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.
Hlavným predmetom činnosti je:
1. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
4. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
6. vykonávanie odťahovej služby

Informácie o počte zamestnancov – spoločnosť mala v roku 2014 2 zamestnancov.

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre
spoločníkov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Spoločník

Výška podielu na základnom imaní
absolútne
v%

Podiel na
hlasovacích právach
v%

Lukáš Ryšánek

5 000

100 %

100 %

Spolu

5 000

100 %

100 %

Iný podiel na
ostatných položkách
VI ako na ZI v %

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2014:
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Konatelia
Lukáš Ryšánek

Konateľ:
Podpredseda:
Člen:
Člen:

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2.

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná
závierka.
3.

VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2014 sú
nasledovné:
a)

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť nevlastní.
b)

Dlhodobý hmotný majetok

c)

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu
obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

d)

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu
cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

e)

Odpisovanie

f)

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti
príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba
sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia

Predpokladan
á doba
používania

Ročná
odpisová
sadzba

Metóda
odpisovania

20

1/20

Rovnomerná

4-6

¼ - 1/6

Rovnomerná
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Dopravné prostriedky

-

-

-

Inventár

-

-

-

Iný dlhodobý hmotný majetok

-

-

-

g)
h)

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí
opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c)

Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria ceniny, peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.Oceňujú sa ich
menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
d)

Zásoby

Spoločnosť nevlastní zásoby.

e)

Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok
sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami .
f)

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.
g)

Záväzky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách. Ak sa pri inventarizácii zistí, že
suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej
závierke v tomto zistenom ocenení.
h)

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
i)

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.
j)

Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.
Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu.
Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,
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ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania.
Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio.
Spoločnosť nevytvára rezervný fond.
k)

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.
l)

Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného
o trvalé alebo dočasne daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy.

4.

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
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INFORMÁCIE O DLHODOBOM HMOTNOM MAJETKU

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci
a
súbory
hnuteľných
vecí

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky na
DHM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky

0

0

0

6 641

2 154

8 795

6 641

2 154

8 795

0

0

0

277

1 077

1 354

277

1 077

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

Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci
a
súbory
hnuteľných
vecí

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky na
DHM

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky

0

0

0

6 641

2 154

8 795

6 641

2 154

8 795

0

0

0

277

1 077

1 354

277

1 077

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovn. obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtov. obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia
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POHĽADÁVKY

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok
Názov položky

V lehote splatnosti

Po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

1 744

0

1 744

0

0

0

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

Pohľadávky podľa zostatkovej doby
splatnosti

Bežné účtovné obdobie

Pohľadávky po lehote splatnosti

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

208

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka

1 536

3 940

Krátkodobé pohľadávky spolu

1 744

3 940

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu
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FINANČNÉ ÚČTY

6.

Informácie o krátkodobom finančnom majetku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

837

36

3 850

2 157

4 687

2 193

Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

7.

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia
Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Náklady budúcich období krátkodobé,
z toho:

10

38

doména

38

38

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

8.

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je zložené z podielov plne upísaných a splatených, s nominálnou
hodnotou 5 000 EUR.
Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

2

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

2

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

2

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu
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Informácie o zmenách vlastného imania
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania

Základné imanie
Vlastné
podiely

akcie

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

5 000
a vlastné

Stav na konci
účtovného
obdobia
5 000

obchodné

Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný
fond) z kapitálových vkladov
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
účtovného obdobia

bežného

2

-3 931

2

Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej
osoby – podnikateľa
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Prírastky

Základné imanie
Vlastné
podiely

akcie

a vlastné

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

5 000

5 000

2

2

obchodné

Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný
fond) z kapitálových vkladov
Oceňovacie
účastín

rozdiely

z kapitálových

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
účtovného obdobia

bežného

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

Vedenie spoločnosti navrhuje rozdeliť zisk
nerozdelenej straty minulých rokov
9.

za rok 2014 nasledovne: previesť stratu

REZERVY

Informácie o rezervách
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Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé
z toho:
nájomné
ekon. služby

rezervy,

3 650

150

3 500
150

150

3 150

500

150

3 000

500

0

150
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav na konci
účtovného
obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkoodobé
z toho:
nájomné
ekon. služby

rezervy,

3 650

3 650

3 500

3 500

150

150

Rezervy sú vytvorené z dôvodu zostavenia účtovnej závierky.
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10. ZÁVÄZKY
Informácie o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane

4 960

Krátkodobé záväzky spolu

4 960

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

Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky

Mena

Pôžička spoločníka

EUR

Pôžička

EUR

Úrok p.a. v %

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene za bežné
účtovné
obdobie

0

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredne
predchádzajúc
e účtovné
obdobie

3 400
1 500

Krátkodobé bankové úvery

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu – spoločnosť netvorí sociálny fond
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11. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY
Spoločnosť neposkytla žiadne záruky.
Spoločnosť nevedie žiadne súdne spory.

12. VÝNOSY A NÁKLADY
Tržby
Informácie o tržbách
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)
Oblasť odbytu

Bežné
účtovné
obdobie

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Tržby z predaja služieb

33 644

10 282

Spolu

33 644

10 282

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)
Bežné
účtovné
obdobie

15
Neoddeliteľnou súčasťou účtovnej závierky je súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Garaž s.r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2014

Názov položky
Významné položky
nákladov, z toho:

pri

DIČ 2023831238

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

aktivácii

Ostatné významné položky výnosov
z hospodárskej činnosti, z toho:

Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných
výnosov, z toho:

Mimoriadne výnosy, z toho:

Informácie o čistom obrate
Názov položky
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

33 644

10 282

33 644

10 282

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteĺnosti na predaj
Iné
výnosy
činnosťou

súvisiace

s bežnou

Čistý obrat celkom
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Náklady
Informácie o nákladoch
Názov položky
Náklady
z toho:

za

poskytnuté

Bežné účtovné obdobie
služby,

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1 833

4 663

Nájomné

500

3 500

Telefony

242

140

1 091

873

Ostatné náklady
Ekon. služby

150

Ostatné významné položky nákladov za
poskytnuté služby, z toho:
Poštovné, telefon
Nájomné
Ostatné služby
Ostatné významné položky nákladov
z hospodárskej činnosti, z toho:

Finančné náklady, z toho:

207

Kurzové straty, z toho:
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných
nákladov, z toho:

207

Mimoriadne náklady, z toho:
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Dane z príjmov
Informácie o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
Základ dane
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
Teoretická daň
Daňovo neuznané náklady

-2 971
x

Daň

Daň v %

x

x

9

158

Základ dane

Daň

40

x

X

9

127

29

167

38
38

Daň v %
x

Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty
Spolu

-2 813

23%

Splatná daň z príjmov

x

x

Odložená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

x

38

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov –
neboli poskytnuté žiadne výhody členom štat. a iných orgánov.

13. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH
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Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Spriaznená osoba

Bežné účtovné obdobie

Konateľ – poskytnutá pôžička

3 400

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

14. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Po 31. decembri 2014 nenastali žiadne udalosti.

Zostavené dňa:

Podpis štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Osoba zodpovedná za
účtovníctvo
(meno, podpis):

Osoba zodpovedná
za účtovnú závierku
(meno, podpis):

29.3.2015
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