BGP Products s.r.o., DIČ 2024144793
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)
Poznámka:
V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu individuálnych účtovných
poznámok, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto
poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené
v eurocentoch alebo celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách
alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov
a strát).

I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo
Dátum založenia
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)
Hospodárska činnosť

2.

BGP Products s.r.o.
Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
05. septembra 2014
15. októbra 2014
 Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod),
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb
a výroby,
 kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným
prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
 prieskum trhu a verejnej mienky,
 reklamné a marketingové služby,
 činnosť podnikateľských, organizačných
a ekonomických poradcov,
 vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 administratívne služby, počítačové služby, vedenie
účtovníctva
 veľkodistribúcia liekov.

Zamestnanci

Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
z toho: vedúci zamestnanci

3.

2014
1
1
0

Spoločnosť s ručením obmedzeným

BGP Products s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosťou s ručením obmedzeným a k 31.12.2014 bola
dcérskou spoločnosťou spoločnosti Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
Meno:
Sídlo:

Materská spoločnosť
Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
Karadžičova 10, 821 08

Konateľmi spoločnosti k 31.12.2014 boli Ing. Monika Pősová, Andrea Iucii a Thomas Craig Freyman.
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4.

Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní
Podiel na základnom imaní

Spoločníci

v eurách

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
Spolu

5 000
5 000

v%
100,00
100,00

Hlasovacie
práva
v%
100,00

Iný podiel na
ostatných
položkách VI
ako na
základnom
imaní v %
-

Základné imanie spoločnosti vo výške 5 000 EUR predstavuje peňažný vklad vo výške 5 000 EUR
materskej spoločnosti Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.. Základné imanie bolo úplne splatené
19.9.2014.
5.

Členovia orgánov spoločnosti

K 31.12.2014
Orgán
Štatutárny orgán

6.

Funkcia
Konateľ
Konateľ
Konateľ

Meno
Andrea Iucci
Ing. Monika Pösová
Thomas Craig Freyman

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je prvá riadna individuálna účtovná závierka za BGP Products s.r.o. Bola zostavená
za účtovné obdobie od vzniku účtovnej jednotky dňa 05.09.2014 do 31. decembra 2014 podľa
slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.
Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na
účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia
účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj
informácií.

II.

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1.

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve
a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie
v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

2.

Riadna účtovná závierka k 31. decembru 2014 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého
pokračovania činnosti.

3.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.
Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu
na dátum ich platenia.

4.

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.

5.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe
vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých
splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa
vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

6.

Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo
odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných
budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na
vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto
odhadov líšiť.
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7.

Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich
precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových
zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej
závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

8.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie
jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:
a)

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena
je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).

b)

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou
cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri
inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

c)

Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú
sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom,
poradcom, burzám).

d)

Pohľadávky:
 pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania –
obstarávacou cenou.

e)

Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa
majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom,
poradcom, burzám).

f)

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

g)

Záväzky:
 pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 pri prevzatí – obstarávacou cenou.

h)

Rezervy – v očakávanej výške záväzku.

i)

Pôžičky, úvery:
 pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 pri prevzatí – obstarávacou cenou.
Úroky z pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

j)

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

k)

Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov
určujú z účtovného zisku pri sadzbe 22 %, po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

l)

Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku
a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu
v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich období. Pri určení
výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom
účtovnom období, t. j. 22 %.
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9.
a)

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie
Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú
prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.


Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku a o ich tvorbe a použití rozhoduje spoločnosť
sama. Tieto rezervy súvisia s predpokladanou hodnotou plnenia možných alebo istých záväzkov,
ktoré vznikli v dôsledku začatého súdneho procesu, nevyplatených náhrad škôd, záruk
a podobných garancií poskytnutých spoločnosťou. Tieto rezervy sa účtujú, keď vznikne
pravdepodobnosť záväzku v súvislosti s uplatnením náhrady škody alebo potenciálneho
budúceho plnenia. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška
a odôvodnenosť.



Opravné položky – v prípade sporných a pochybných pohľadávok sa vytvára opravná položka
v nominálnej hodnote danej pohľadávky.



Plán odpisov
Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený s ohľadom na odhad
reálnej ekonomickej životnosti. Účtovné odpisy sú rovnomerné.
Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:
Druh majetku
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
stroje a zariadenia
dopravné prostriedky
inventár
softvér

Životnosť
40 rokov

Ročná sadzba odpisov
2,50 %

3 – 7 rokov
4 roky
4 – 15 rokov
3 – 5 rokov

14,30 – 33,30 %
25,00 %
6,66 – 25,00 %
20,00 – 33,30 %

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov.
10.

Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS)
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných
prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na
účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa
predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku,
použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa
kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený
a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.
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III.

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)

Spoločnosť k 31.12.2014 neevidovala žiadny dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.
2.

Dlhodobý finančný majetok (r. 21 súvahy)

Spoločnosť k 31.12.2014 neevidovala žiadny dlhodobý finančný majetok.
3.

Zásoby (r. 034 súvahy)

Spoločnosť k 31.12.2014 neevidovala žiadne zásoby.
4.

Pohľadávky (r. 041 a 053 súvahy)

Spoločnosť k 31.12.2014 neevidovala žiadne pohľadávky.
5.

Finančné účty (r. 071 súvahy)

5.1.

Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka
Peňažné prostriedky
Pokladňa, ceniny
Bankové účty bežné
Peniaze na ceste
Spolu

2014
2 918
2 918

K 31. decembru 2014 má spoločnosť svoje bankové účty vedené Všeobecnej úverovej banke, a.s..
6.

Časové rozlíšenie (r. 074 súvahy)

K 31.12.2014 spoločnosť neúčtovala o nákladoch a príjmoch budúcich období.
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IV.

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1.

Vlastné imanie (r. 080 súvahy)

1.1.

Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie spoločnosti predstavuje 100-percentný peňažný vklad materskej spoločností:

Abbott Laboratories Slovakia – peňažný vklad vo výške 5 000 EUR.
Základné imanie bolo celé splatené a zapísané do Obchodného registra.
2.

Rezervy (r. 118 a r. 136 súvahy)

2.1.

Zákonné a ostatné rezervy (r. 119, 120, 137, 138 súvahy)

31. december 2014
Položka

Stav
k 05.09.2014

Dlhodobé rezervy (r. 118)
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119)
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120)
Krátkodobé rezervy (r. 136)
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137)
rezerva na nevyčerpanú dovolenku
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138)

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav
k 31. 12. 2014

-

-

-

-

-

-

66
66
-

-

-

66
66
-

Spoločnosť tvorí rezervu na nevyčerpanú dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia, ktorá je
vypočítaná zo zostatku alikvotnej čiastky dovolenky a priemernej mzdy.
3.

Záväzky (r. 102 a 122 súvahy)

3.1.

Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby
splatnosti

Položka
Krátkodobé záväzky:
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane
Spolu krátkodobé záväzky
Dlhodobé záväzky:
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až
päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Spolu dlhodobé záväzky

3.2.

Riadok

Spolu
k 31. 12. 2014
-

122

720
720

4
102

4

Záväzky zo sociálneho fondu (r. 114 súvahy)
2014

Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu celkom
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu

0
4
4
4
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4.

Bankové úvery (r. 121 a 139 súvahy)

Spoločnosť neevidovala v roku 2014 do 31.decembra žiadne prijaté bankové úvery.
5.

Časové rozlíšenie (r. 141 súvahy)

K 31. decembru 2014 spoločnosť neúčtovala o výnosoch budúcich období.

V.

VÝNOSY

1.

Výnosy z hospodárskej činnosti

Spoločnosť v roku 2014 neúčtovala o žiadnych významných položkách výnosov.

VI.

NÁKLADY

1.

Náklady z hospodárskej činnosti

1.1.

Náklady za služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné a mimoriadne náklady

Položka
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Finančné náklady
Nákladové úroky
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka
Ostatné náklady na finančnú činnosť

Riadok

2014

14
15
20

1 322
1 649
1

49
52

-

54

33

DAŇ Z PRÍJMOV
Sadzba dane z príjmov pre rok 2014 je 22 %, spoločnosť nemala žiadne úľavy z platenia daní.
Základ dane
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
z toho:
teoretická daň
Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty
Spolu
Splatná daň z príjmov
Odložená daň z príjmov
Celková daň z príjmov

Daň
v%

Daň

-3 005
(3 005)

-

22

22
-

Spoločnosť dosiahla v roku 2014 stratu, ale spoločnosť v roku svojho vzniku v tomto prípade nemusí
platiť daňovú licenciu. Spoločnosť neúčtovala o odloženej dani.
Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov.
Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované,
nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov.
V dôsledku toho je k 31. decembru 2014 daňové priznania spoločnosti za rok 2014 otvorené a môže sa
stať predmetom kontroly.
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VII. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA
VIII. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Spoločnosť v roku 2014 nevyplácala členom štatutárnych orgánov žiadne odmeny alebo iné náhrady.

IX.

SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patrí spoločník, konateľ a spoločnosti v skupine.
Ostatné spriaznené osoby zahŕňajú:


Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o.

Všetky obchodné aktivity spoločnosti sa uskutočňujú ku prospechu skupiny BGP Products.
Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za finančných podmienok dohodnutých
s materskou spoločnosťou. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje konateľ. Komentár k týmto
obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

X.

SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

K 1.1.2015 materská spoločnosť Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. v súlade s jej ohláseným zámerom
predaja divízie EPD (Established Pharmaceuticals Division) na rozvinutých trhoch realizovala nepeňažný
vklad pozostávajúci z časti podniku tvoriacu samostatnú organizačnú zložku do spoločnosti BGP Products
s.r.o. Hodnota nepeňažného vkladu v celkovej hodnote 8.409.560 Eur sa zobrazila v zvýšení základného
imania spoločnosti BGP Products s.r.o.
Do spoločnosti BGP Products s.r.o. boli k 1.1.2015 bolo spolu s majetkom a záväzkami časti podniku
prevedených aj 63 zamestnancov.
Dňa 11.februára 2015 spoločnosť Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. previedla 100% obchodného podielu
v spoločnosti BGP Products s.r.o. na spoločnosť BGP Products S.à.r.l..
Po 31. decembri 2014 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne iné udalosti, ktoré by
významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie
a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.
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BGP Products s.r.o., DIČ 2024144793
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XI.

PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2014
Položka
Základné imanie
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
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby –
podnikateľa

Stav
k 5.9.2014
-

5 000
-

-

-

Stav
k 31. 12. 2014
5 000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3 005
-

-

-

-

-

-

Prírastky

Úbytky

Presuny

XII. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť prehľad peňažných tokov.
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