Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 5 8 8 2 7 7 8

DIČ 2 0 2 1 8 1 9 8 9 9

A. Základné informácie o účtovnej jednotke
A. a,b,c) Základné informácie
A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky:
Sídlo:
Dátum založenia:
Dátum vzniku:

Trade Trans Invest, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
18.03.2004
20.04.2004

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- zasielateľstvo
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov
- prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov
- prenájom automobilov, motocyklov a prípojných zariadení
- prekladateľské a tlmočnícke služby z/do jazyka anglického, nemeckého, talianskeho, francúzskeho
- ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov

3

4

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

3

3

Počet vedúcich zamestnancov

1

1

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia 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 (ďalej len "zákon o účtovníctve") za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

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

priebežná

mimoriadna

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

18.12.2014

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

D. Ďalšie informácie
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím .
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
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:
x dopravné
provízie
skonto
poistné

clo
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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
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.

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok
Podnik v bežnom roku vlastnil dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok oceňoval podnik:
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 nemá náplň pre túto položku.

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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 sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou, (postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa
oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním). Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde
existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.
Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou
hodnotou pohľadávky.

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

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
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E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív
Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

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 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.

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív
Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

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 sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo
základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných
úprav daňového základu a u-morenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu
roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú
daňovú pohľadávku.
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
E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

1.odpisová skupina

4 roky

25 %

lineárna

2.odpisová skupina

6 roky

16,67 %

lineárna

3.odpisová skupina

8 rokov

12,5 %

lineárna

4.odpisová skupina

12 rokov

8,33 %

lineárna

5. odpisová skupina

20 rokov

5%

lineárna

6. odpisová skupina

40 rokov

2,5 %

lineárna

nehmotný majetok

2 roky

50 %

lineárna

Druh majetku
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E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
x

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)

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.
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:
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom
účtovnom období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom
účtovnom období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy
F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku
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F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie
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

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

662 781

662 781

662 781

662 781

-1 839 019

-1 839 019

625 450

625 450

-1 213 569

-1 213 569

Stav na začiatku
účtovného obdobia

2 501 800

2 501 800

Stav na konci
účtovného obdobia

1 876 350

1 876 350

Stav na začiatku
účtovného obdobia
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
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F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie
1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce
účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce 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

115 669

662 781

820 450

3 670

Prírastky
Úbytky

42 000

3 670

115 669

115 669

Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

662 781

45 670

708 451

-2 346 845

35 608

-2 195 568

1 250 900

10 062

1 260 962

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

115 669

Prírastky
Úbytky

115 669

743 074

858 743

Presuny (+/-)

-1 839 019

45 670

-1 793 349

Stav na začiatku
účtovného obdobia

3 009 626

6 392

3 016 018

Stav na konci
účtovného obdobia

2 501 800

Stav na konci
účtovného obdobia

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

Zostatková hodnota

2 501 800
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F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie
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

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

Stav na začiatku
účtovného obdobia

1 131 395

7 197 985

394 344

8 723 724

Prírastky

1 306 233

5 434 547

150 651

3 351

6 894 782

Úbytky

1 306 233

5 551 985

146 412

3 351

7 007 981

1 131 395

7 080 547

398 583

8 610 525

1 883 819

264 087

2 147 906

Prírastky

814 744

99 789

914 534

Úbytky

561 426

57 684

619 109

2 137 138

306 192

2 443 330

Presuny (+/-)
Stav na konci
účtovného obdobia

Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia

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

1 131 395

5 314 166

130 257

6 575 818

Stav na konci
účtovného obdobia

1 131 395

4 943 409

92 390

6 167 195
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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
Stav na začiatku
účtovného obdobia

Pozemky

Stavby

b

c

998 800

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

309 435

9 744 248

5 010 730

1 261

3 520

5 015 511

536 336

5 669 862

61 503

3 520

6 271 222

462 464

7 776 881

249 193

8 488 537

1 251 407

226 724

1 478 131

194 979

40 930

235 909

85 285

60 620

145 905

1 361 101

207 034

1 568 135

Prírastky
Úbytky

8 436 013

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

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

998 800

7 184 606

82 711

8 266 117

Stav na konci
účtovného obdobia

462 464

6 415 780

42 159

6 920 402

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, požiarom, živelnou pohromou na sumu:
Poistený majetok

Poistná suma

Platnosť zmluvy od-do

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
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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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.

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
Goodwill
Spoločnosť nadobudla po zlúčení majetok zaniknutej spoločnosti Spedition Trade Trans Holding , GmbH, Wien. Zo zlúčenia vznikol goodwill v negatívnej
hodnote 3 715 368,45 EUR, ktorý predstavoval hodnotu vlastného imania zlúčenej spoločnosti upravenú o navýšenie základného imania Spoločnosti podľa
zmluvy o zlúčení a o nezrovnalosti v účtovnej evidencii zaniknutej spoločnosti, na ktoré sa prišlo pri zlúčení, ďalší goodwill v hodnote 4.378.149,59 Eur
Spôsob nadobudnutia goodwillu

Hodnota

Spôsob výpočtu hodnoty

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
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

a

Podiel ÚJ na ZI v %

Podiel ÚJ na
hlasovacích
právach v %

Hodnota
vlastného imania ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

b

c

d

Výsledok
hospodárenia ÚJ, v
ktorej má ÚJ
umiestnený DFM
e

Účtovná hodnota DFM

f

Dcérske účtovné jednotky

99,00

99,00

-4 515 685

100,00

100,00

554 559

19 670

554 559

60,00

60,00

118 338

-37 272

71 003

Trade Trans Bratislava,s.r.o.

100,00

100,00

-28 671

10 405

Trade Trans Log,Sp.z o.o.

100,00

100,00

2 031 969

796 209

2 031 969

75,50

75,50

194 957

-41 007

147 192

Trade Trans Spedition, GmbH

40,00

40,00

435 263

-83 428

174 105

East Express,a.s.

50,00

50,00

93 345

14 852

46 673

Rail Cargo Spedition, GmbH

39,23

39,23

-185

-888 510

S.C.Trade Trans Log, Srl
Trade Trans Invest, Sp.z o.o.
Trade Trans Vagyonkenzelo Kft.

TI Ferest Rail Cargo Service
Sp.z.o.o.
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

-66 449

P.S.Trade Trans Warszawa

44,40

44,40

28 921 421

-7 314 015

Rail Cargo Spedition, a.s.

50,00

50,00

575 565

-151 885

12 841 111
287 783

Trade Trans Terminal, Srl

76,13

76,13

2 846 209

-780 162

2 166 819

S.C.Trade Trans Imobiliare Srl

99,98

99,98

1 838 898

-234 436

1 838 530

Spedition Trade Trans GmbH
Spedition
Ostatné realizovateľné CP a podiely

100,00

52,00

363 397

132 032

363 397

Spedition Trade Trans Holding, a.s.

10,00

10,00

5 546 165

-919 062

554 617

NT Logistika d.o.o.

10,00

10,00

2 562 848

24 156

256 285

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ
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F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné
účtovné obdobie
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
Stav na začiatku účtovného
obdobia

2 400 173

18 638 723

823 464

Prírastky
Úbytky

21 862 360

1 768 857

9 460 715

547 492

465 118

12 242 182

1 364 308

10 381 021

560 054

465 118

12 770 502

2 804 722

17 718 417

810 901

21 334 040

Stav na začiatku účtovného
obdobia

2 400 173

18 638 723

823 464

21 862 360

Stav na konci účtovného obdobia

2 804 722

17 718 417

810 901

21 334 040

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
Stav na začiatku účtovného
obdobia

2 575 427

21 727 060

928 449

Prírastky

1 344 316

6 419 499

726 339

Úbytky

1 519 570

9 507 837

831 324

2 400 173

18 638 723

823 464

Stav na začiatku účtovného
obdobia

2 575 427

21 727 060

928 449

Stav na konci účtovného obdobia

2 400 173

18 638 723

823 464

25 000

25 000

25 255 936
505

8 490 660

505

11 884 236

0

21 862 360

Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny (+/-)
Stav na konci účtovného obdobia
Účtovná hodnota
25 000

25 255 936
0

21 862 360

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
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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. 22 až r. 32)

-528 319

-3 393 578

404 550

-175 254

-920 306

-3 088 337

-12 563

-104 985

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených
účtovných jednotkách (062A) - /096A/
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/

-25 000

5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) /096A/
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) /096A/
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac
jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/
11. 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
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky
Majetok

Druh ocenenia (reálnou hodnotou
alebo metódou vlastného imania)

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku
vlastného imania
BO

PO

S.C.Trade Trans Log, Srl

Vlastné imanie

-198 000

-198 000

Trade Trans Invest, Sp. z.o.o.

Vlastné imanie

94 305

94 721

Trade Trans Vagyonkenzelo

Vlastné imanie

27 803

55 805

Trade Trans Bratislava,s.r.o

Vlastné imanie

-5 000

-5 000

Trade Trans Log,Sp.z.o.o

Vlastné imanie

1 181 632

1 176 131

TI Ferest Rail Cargo Service Sp.z.o.o.

Vlastné imanie

-19 992

17 659

Trade Trans Spedition, GmbH

Vlastné imanie

163 880

197 251

East Express,a.s.

Vlastné imanie

28 416

24 829

Rail Cargo Spedition, GmbH

Vlastné imanie

-510 000

-161 365

P.S. Trade Trans, Sp. z.o.o

Vlastné imanie

-4 787 545

-4 305 343

Rail Cargo Spedition, a.s.

Vlastné imanie

269 526

493 856

Trade Trans Terminal, Srl

Vlastné imanie

-3 912 432

-3 772 950

S.C.Trade Trans Imobiliare, Srl

Vlastné imanie

-455 113

-395 838

Spedition Trade Trans GmbH Wien

Vlastné imanie

363 395

-1

STTH, a.s.

Vlastné imanie

547 492

560 054

NT Logistik d.o.o.

Vlastné imanie

166 285

166 285

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
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F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi
nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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.

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.
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F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek
Opravné položky k pohľadávkam
Riadok
súvahy

Druh pohľadávky

Dôvod tvorby

Stav k 1.1. BO

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12. BO

41

B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)

42

B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)

1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok
44 voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
4531XA) - /391A/

46

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám (351A) - /391A/
48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA)
49 - /391A/
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

50

7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

51

8. Odložená daňová pohľadávka (481A)

52

B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)

53

40 589

1 526

39 815

2 300

54

40 589

1 526

39 815

2 300

1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
55
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok
56 voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
5731XA) - /391A/

40 589

1 526

39 815

2 300

58

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným
účtovným jednotkám (351A) - /391A/
60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA,
61 398A) - /391A/
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/

62

7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/

63

8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

64

9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

65

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky

Stav OP na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba
OP

a

b

c

Pohľadávky z obchodného styku

Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku
opodstatnenosti
d

Zúčtovanie OP z
dôvodu vyradenia
majetku
z účtovníctva
e

Stav OP na konci
účtovného obdobia
f

40 589

1 526

39 815

2 300

40 589

1 526

39 815

2 300

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci kons.
celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
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F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote 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

Pohľadávky z obchodného styku

20 551

36 609

57 160

7 770

7 770

20 551

44 379

64 930

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

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
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. v) Odložená daňová pohľadávka
Dôvod

Suma odloženej daňovej pohľadávky

Základňa pre výpočet
BO

Daňová zostatková cena
Umorovanie daňovej straty

BO

PO

PO
8 628
267 778

39 219
1 233 187

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
2 562

3 248

139 721

439 400

142 283

442 648

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
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F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) Informácie o vlastných akciách
F. zb) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia
F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného
obdobia
Nadobudbuté vlastné akcie

Počet

Menovitá
hodnota

% hodnota
na upísanom
základnom imaní

F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného
obdobia
Prevedené vlastné akcie

Počet

Menovitá
hodnota

% hodnota
na upísanom
základnom imaní

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia
nadobudli
Nadobudbuté vlastné akcie

Počet

Hodnota

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli
na inú osobu
Prevedené vlastné akcie

Počet

Hodnota
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F. zb) 4. Počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a
ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia
Nadobudbuté vlastné akcie

Menovitá
hodnota

Počet

% podiel
na upísanom
základnom imaní

Hodnota

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.
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:

1 594

5 637

Poistné

1 509

1 545

79

12

Telefón, internet, tlač
Antispam ochrana

4 080

Nájom

6

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

2 039

Nájomné, úroky, energie, ostatné

2 039

F. zd) 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)
G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní
Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:
Text

Suma
BO

PO
1 726 400

1 726 400

5 200

5 200

332

332

Hodnota upísaného vlastného imania

1 726 400

1 726 400

Hodnota splateného základného imania

1 726 400

1 726 400

Základné imanie celkom
Počet akcií (a.s.)
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní

ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv
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G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka
V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
448 374

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

448 374

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné

448 374

Spolu

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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G. a) 4) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na
účty vlast. imania
Text

Suma
BO

PO

Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny reálnej hodnoty majetku
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania
Iné prípady:
Iné prípady:
Iné prípady:
Iné prípady:
Iné prípady:
Iné prípady:
Iné prípady:
Iné prípady:
Iné prípady:
Iné prípady:
Iné prípady:
Iné prípady:
Iné prípady:
Iné prípady:
Iné prípady:
Iné prípady:
Spolu
Spolu
Spolu
Spolu
Spolu
Spolu
Spolu
Spolu
Spolu
Spolu
Spolu
Spolu
Spolu
Spolu
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Spolu
Spolu

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku
zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb
Bežné 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:

Odstupné, odchodné
Krátkodobé rezervy, z toho:

6 315

9 480

7 015

8 780

Nevyčerpaná dovolenka

2 115

2 229

2 115

2 229

UZ, DPPO 2014, audit

4 900

3 000

4 900

3 000

-700

4 250

Krátkodobé rezervy OZ Viedeň

3 550

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku
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

Dlhodobé rezervy, z toho:

2 655

Odstupné, odchodné

2 655

Krátkodobé rezervy, z toho:

8 768

7 015

9 468

Nevyčerpaná dovolenka

2 808

2 115

2 808

UZ, DPPO 2013, audit

5 960

4 900

5 360

f
2 655
2 655
6 315
2 115
4 900

600

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti
Text

Suma
BO

PO

Záväzky do lehoty splatnosti

6 975 201

5 766 763

Záväzky po lehote splatnosti

18 358

2 377

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

109 - Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem
záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
114 - Záväzky zo sociálneho fondu
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku
129 - Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem
záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu

Zostatková doba
splatnosti do 1 roka
vrátane

Spolu v tom

3 110 428
7

7

49 525

49 525

2 026 750

2 026 750

90 402

90 402

2 627

2 627

132 - Záväzky zo sociálneho poistenia

1 375

1 375

133 - Daňové záväzky a dotácie

1 259

1 259

17 503

17 503

5 299 876

2 189 441

Spolu:

Zostat. doba
splatnosti viac ako 5
rokov

3 110 428

131 - Záväzky voči zamestnancom

135 - Iné záväzky

Zostatková doba
splatnosti od 1 do 5
rokov vrátane

3 110 435

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

19

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 5 8 8 2 7 7 8

DIČ 2 0 2 1 8 1 9 8 9 9

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
3 110 435

3 083 130

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok
až päť rokov

3 110 435

3 083 130

Krátkodobé záväzky spolu

2 189 441

2 688 360

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane

2 185 597

2 685 983

3 844

2 377

Dlhodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť
rokov

Záväzky po lehote splatnosti

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

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku
Titul vzniku odloženého daňového záväzku

Výpočet a suma

Zostatková cena dlhodobého majetku

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom
záväzku
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:

13 694

odpočítateľné

39 219

zdaniteľné

25 525

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:

odpočítateľné
zdaniteľné

1 233 187

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

22

Sadzba dane z príjmov ( v %)

274 314

Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka

Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok

282 369

Zmena odloženého daňového záväzku

Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky
Začiatočný stav sociálneho fondu

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
27

134
164

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

208

164

Čerpanie sociálneho fondu

229

270

6

28

Konečný zostatok sociálneho fondu

G. h) Vydané dlhopisy
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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G. i) Bankové úvery
Spoločnosť eviduje ku dňu zostavenia účtovnej závierky 31.12.2012 zostatok kontokorentného účtu 139.766,07 EUR.Účtovná jednotka nemá náplň pre
túto položku.

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

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

5,5

Dlhodobé pôžičky
Krátkodobé pôžičky
Krátkodobé finančné výpomoci

Trade Trans Invest OZ Udine

EUR

Spedition Trade Trans Holding a.s.

EUR

Dieter Kaas

EUR

12 000
0
0

5,5

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

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

3 900

Služby prenájom

3 900

Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

3 753

Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

4 050
4 050

Nájom

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

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
Oblasť
odbytu

a
Nájomné
Administratíva

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

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

115 096

107 849

27 000

13 819

158 918

153 662

Telefónne poplatky
OZ Viedeň

1 792

OZ Taliansko
Sprostredkovateľská provízia

51
19 500

Tovar
Ostatné
Spolu

31 778

810

332 843

297 432
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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,
výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt 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:

194 087

Odpis záväzku

790 551

Ostatné

2 375
610 867

Predaj majetku
Finančné výnosy, z toho:

1

Kurzové zisky, z toho:

40 942

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

1

Predaj podielov

1 009 719

Dividendy

54 850

Výnosové úroky
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:

Mimoriadne výnosy OZ Udine

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Tržby za vlastné výrobky

332 843

Tržby z predaja služieb

277 932
19 500

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky

603 945

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

790 551

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

1 123 394

Čistý obrat celkom

901 377

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

Položky nákladov
BO

PO

1 900

Náklady za overenie účtovnej závierky-audítor
vedenie účtovníctva, dane BO
opravy a udržiavanie
cestovné

9 662

20 085

11 481

8 455

9 049

21 349

reprezentačné

12 697

2 117

právne služby

85 832

88 124

1 167

2 613

50 377

16 548

telefonne poplatky
sprostredkovateľské služby
administratívne služby
OZ Vieden
školenia

820

61

nájomné

52 261

50 077

IT služby

5 954

551

upratovanie

2 300

2 648

11 178

22 262

notárske poplatky

Ostatné služby
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I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti
Hodnota

Položky nákladov
BO

PO

4 976

poistné

4 319

57 188

4 366

ostatné Vieden

4 896

24 583

ostatné

5 789

1 653

odpis pohľadávky

predaj majetku

52 512

účet 541

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

Položky nákladov
BO

PO

547

Kurzové straty spolu, z toho:

44 709

3

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

57 264

N úroky

31 414

8 152

bankové poplatky

1 707
19 913

predaj podielov

181 585

ostatné

I. d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného obdobia
a predchádzajúcich období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej
závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou
Hodnota

Položky nákladov
BO

PO

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

3 270

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

1 900

iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby

465

daňové poradenstvo

1 370

ostatné neaudítorské služby

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov
J. a) až J. e) Odložená daň
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

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

279 929

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 pohľadá

5 615

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
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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

-368 518

Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:

x

teoretická daň

-11 641

22

Daň
v%
g

Daň

Základ dane
e

f
119 926

x

x

x
27 583

23

Daňovo neuznané náklady

865 877

190 493

22

1 018 468

234 248

23

Výnosy nepodliehajúce dani

754 785

166 053

22

1 225 583

281 884

23

-257 426

-56 634

22

-87 189

5 045

22

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky
Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane
Iné
Spolu
Splatná daň z príjmov

x

Odložená daň z príjmov

x

Celková daň z príjmov

x

5 045

-20 053

23

x

16 269

23

x

-299 531

22

x

-283 262

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
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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
M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre
členov orgánov spoločnosti
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému
dňu účtovného obdobia
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov
spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného
plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami
N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2013.
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Dôvod

Hodnota
PO

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

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania
P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania
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

1 726 400

1 726 400

24 893 945

24 893 945

Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

362 194
-6 051 912

11 311 946

12 305 383

362 194
-7 045 349

274 314
805 251

9 611 896
-714 842
-356 877

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

9 133 522
-1 033 807
448 374

478 374
593 279

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

P. a - m) (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

1 726 400

1 726 400

24 893 945

24 893 945

Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

17 314
-346 411

5 927 417

17 314
-6 051 911

11 632 917

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

344 880

344 880

Štatutárne fondy
Ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

9 133 522
-413 607
-230 428

9 133 522
-644 035
399 664

230 428
630 092

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

Miesto pre ďalšie záznamy
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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