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A. Základné informácie o účtovnej jednotke
A. a,b,c) Základné informácie
Spoločnosť Spanner SK k.s.ďalej len Spoločnosť bola založená a do obchodného registra zapísaná ( Obchodný register Okresného súdu Trenčín , oddiel:
SR. vložka číslo: 10054/R.
A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:
Sídlo:
Dátum založenia:
Dátum vzniku:

SPANNER SK k. s.
Robotnícka 1, 017 01 Považská Bystrica
11.10.2005
11.10.2005

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

reklamná, inzertná a propagačná činnosť organizovanie kurzov, školení a seminárov organizovanie
spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, preiskum trhu a verejnej mienky, sprostredkovateľská
činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu jednoduchým
spôsobom, výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov

21

19

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

21

19

Počet vedúcich zamestnancov

2

2

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru 2012 za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa
30.09.2013.

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

priebežná

mimoriadna

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

25.03.2015

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti /going concern /.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním, ( clo,
prepravu, montáž, poistné a pod.) Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu
uvedenia majetku do používania boli súčasťou obstarávacej ceny.

E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
INFOR Softwar podnik nakúpil za účelom sledovať sladové hospodárstvo. Podnik oceňoval obstarávacou cenou
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) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, korá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním, prepravu montáž, poistné a pod. Je to
majetok ku ktorému má účtovná jednostka vlastnícke právo . Dlhodobý majetok sa zaradí do účtovných odpisov podľa kódu klasifikácie produkcie
rovnakých ako sú stanovené pre účely daňových odpisov v hodnote nad 1 700€ a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok. Odpisový plán je stanovené
podľa zákonom uvedených sadzieb.
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
dopravné
provízie
poistné
clo
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E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou
Spoločnosť vedie evidenciu zásob spôsobom B. Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou
obstarávacej ceny.Nakupované zásoby rovnakého druhu sa neoceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.
Podnik nakupoval zásoby

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

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

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa
oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstarním. Toto ocenenie sa znižuje o hodnotu pochybných a nevymožiteľných pohľadávok .

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

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív
časové rozlíšenie NBO a PBO sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na doržanie zásady vecnej a časovej spvislosti s účtovným obdobím.
Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

E. c) (15.) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizáciuu zistí, že suma
záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa závúzky v účtovníctve a účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časobej súvislosti s účtovným
obdobím.
Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a
daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období
Spoločnosť neúčtovala o odložené dane na pohľadávku alebo záväzok sa vzťahujú dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou
hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou. Daň z príjmu splatná a zúčtovaná daňová licencia podľa výšky obratu.
Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov. Stroje prístroje
a zariadenia Spoločnosť zaradila do užívania podľa skupín kódu klasifikácie pre stroje a prístroje na 4 - 6 rokov. Spoločnosť uplatňuje zrýchlené
odpisovanie pri obstaraní dlhodobého majetku kúpou. Formou prenajmu leasingu stroje a prístroje odpisuje lineárne po dobu stanoveného leasingového
kalendára spoločnosti.Odpisuje sa od prvého mesiaca zaradenia, účtovné odpisy.

Strana :
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

2

Poznámky Úč POD 3-01

3 6 3 4 8 2 8 7

IČO

DIČ 2 0 2 2 0 8 1 3 8 0

E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádtajúc z predpokladanej doby jeho poiužívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia, v
súčasnosti nie je zhodné s daňovými.
Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Doba odpisovania

Druh majetku

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
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.
Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
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.
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.
Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

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
INFOR Softwar zakúpený na sledovanie skladových zásob. Spoločnosť oceňuje obstarávacou cenou spojenou s potrebou zaradenia NM do užívania.

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné
obdobie
Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

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

16 627

16 627

16 627

16 627

16 627

16 627

16 627

16 627

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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F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním, ( clo,
prepravu, montáž, poistné a pod.) Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu
uvedenia majetku do používania boli súčasťou obstarávacej ceny.
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
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky

Pozemky

Stavby

b

c

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

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

360 390

1 200

361 590

34 301

34 301

68 601

4 241

34 301

38 542

390 449

1 200

391 649

Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky

259 636

259 636

38 882

38 882

4 241

4 241

294 276

294 276

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

100 754

1 200

101 954

Stav na konci
účtovného obdobia

96 173

1 200

97 373
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F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti
Pohľavky z obchodného styku v stanovenom rozsahu do lehoty splatnosti.

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

164 550

164 550

Daňové pohľadávky a dotácie

33 167

33 167

Iné pohľadávky

11 261

11 261

208 978

208 978

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

Krátkodobé pohľadávky spolu

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.

Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

b

c

a
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

5 333

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

3 758

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

197

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy
G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku
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.
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

Tvorba
c

Použitie
d

Zrušenie

Stav na konci účtovného
obdobia

e

f

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

8 295

9 907

1 612

Strana :
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

Poznámky Úč POD 3-01

3 6 3 4 8 2 8 7

IČO

DIČ 2 0 2 2 0 8 1 3 8 0

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku
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.
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

Tvorba
c

Použitie

Zrušenie

d

Stav na konci účtovného
obdobia

e

f

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

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizáciuu zistí, že suma
záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa závúzky v účtovníctve a účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Text

Suma
BO

PO
256 925

Záväzky do lehoty splatnosti

141 739

Záväzky po lehote splatnosti

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu
Tvorba SF zamestnanci 0,06%

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

222

Začiatočný stav sociálneho fondu

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

1 465

1 745

Čerpanie sociálneho fondu

2 130

1 967

-665

Konečný zostatok sociálneho fondu

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časobej súvislosti s účtovným
obdobím.

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

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

-625

3 040

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

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch
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H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar
Výnosy spoločnosť má s tržieb za vlastné výrobky v tuzemsku a zahraničí, z predaja odpadu, predaja materálu a prevádzové výnosy.
Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)

Oblasť
odbytu

a

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

b

c

d

e

f

g

2 572 895

26 089

22 011

2 194 145

2 594 906

Tuzemsko
Spolu

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

Bežné
účtovné
obdobie

2 168 056

Zahraničie

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch
I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby
Služby spotrebované pri výrobe
Hodnota

Položky nákladov
BO

PO

preprava

63 553

poštovné a telekomunikačné

10 312

5 524

nájomné

56 225

48 658

kooperácia
výrobné služby

58 068

65 411

97 747

302 599

410 526

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti
Náklady na hospodársku činnosť
Hodnota

Položky nákladov
BO

PO

mzdové a odvodové
odpisy

434 853

339 941

38 882

26 693

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov
Ssadzba dane z rpíjmu v porovnaní s minulým obdobím je 22%. Účtovný HV bol upravený na základe dane položkami pripočítateľnými a odpočítateľnými.

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
a

Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

x

x

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:

e

x

x

Splatná daň z príjmov

x

x

Odložená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

x

teoretická daň

f

Daň
v%
g

x

x

Daň

Základ dane

Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky
Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane
Iné
Spolu
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O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Do dňa predloženia účtovnej závierky nenastali po 31.12. žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili majetok a záväzky spoločnosti.
Dôvod

Hodnota
PO

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
P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania
Spoločnosť použila vlastné prostriedky na krytie straty minulých období. Iné zmeny nenastali vo vlastnom imaní.
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného
imania

a

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f

33 194

Základné imanie

33 194

Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio

305 738

Ostatné kapitálové fondy

3 560

302 178

141 513

215 892
-200 465
-119 100

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
Štatutárne fondy
Ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

193 479
-200 465
22 413

22 413

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