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POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
obdobie 01 / 2015 – 12 / 2015
predchádzajúce obdobie 01 / 2014 – 12 /2014

I. Všeobecné informácie
Názov právnickej osoby a jej sídlo
ENERPROJECT HOLDING, s.r.o., Mraziarenská 6, 82108 Bratislava

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

31.07.2015
Opis vykonávanej činnosti
1. Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 11.08.2009, oddiel Sro, vložka č.59823/B
2. Predmet činnosti:
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájom
3. Počet zamestnancov
Spoločnosť nemá žiadnych zamestnancov.
4. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením
Spoločnosti 31.07.2015.
5. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Oznámenie o schválení Účtovnej závierky Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bolo zaslané
elektronicky dňa 31.07.2015.
6. Údaje o neobmedzenom ručení
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.
7. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
8. Spoločnosť podávala za roky 2010,2011,2012 dodatočné daňové priznanie a za rok 2013 opravenú Súvahu a Výkaz ziskov a
strát. Dôvodom bolo zistenie, že faktúry od DI Roland Mann neboli opodstatnené a v roku 2015 sme dostali storno všetkých faktúr
s dátumami v príslušných rokoch.
9. Spoločnosť v roku 2015 nevykovávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

0
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Údaje o skupine účtovných jednotiek

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

II. Informácie o orgánoch spoločnosti
Ing. Tomáš Lacko, konateľ

Štatutárny orgán
suma

úroková
sadzba

Dozorný orgán
suma

úroková
sadzba

Iný orgán
suma

úroková
sadzba

Celková suma poskytnutých pôžičiek
Celková suma splatených pôžičiek
k poslednému dňu účtovného obdobia

X

X

X

Celková suma odpustených pôžičiek a
odpísaných pôžičiek k poslednému dňu
účtovného obdobia

X

X

X

Celková suma záruk podľa jednotlivých
druhov záruk (záruky, garancie, ručenie
na zmenke, ručenie za pôžičku, hypotéku)

X

X

X

Iné plnenia na súkromné účely,
ktoré je potrebné vyúčtovať

X

X

X

Poskytnuté preddavky na budúce
mzdy a platy, odmeny, prémie
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III. Informácie o prijatých postupoch
(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
(clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny DHM sú aj úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do
momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného
priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do
používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa
odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
(c) Pohľadávky
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 obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o
pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
(d) Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
(e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a
časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(f) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania.
Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
(g) Záväzky
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.
(h) Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar obsahujú daň z pridanej hodnoty.
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Spoločnosť nevlastní dlhodobý nehmotný majetok.
Spoločnosť nevlastní dlhodobý hmotný majetok.

IV. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
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Informácie o dlhobom nehmotnom majetku
Dlhodobý
nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie
Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

b

c

d

e

f

g

h

i

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
bez náplne
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

b

c

d

e

f

g

h

i

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
bez náplne
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Informácie o dlhodobom hmotnom majetku
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia

Pozemky

Stavby

b

c

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

e

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

f

g

h

i

j

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia
bez náplne
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý
hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia

Pozemky

Stavby

b

c

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

e

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté
preddavky
na DHM

Spolu

f

g

h

i

j

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia
bez náplne
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Informácie o dlhodobom finančnom majetku
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
finančný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia

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

c

d

Pôžičky
ÚJ
v kons.
celku
e

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

Obstarávaný
DFM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Spolu

f

g

h

i

j

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia
bez náplne
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý
finančný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtov. obdobia

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

c

d

Pôžičky
ÚJ
v kons.
celku
e

Ostatný
DFM

Pôžičky
s dobou
splatnosti
najviac
jeden rok

Obstarávaný
DFM

Poskytnuté
preddavky
na DFM

Spolu

f

g

h

i

j

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtov. obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku
účtov. obdobia
Stav na konci
účtov. obdobia
bez náplne
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Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok
V lehote splatnosti
b

Názov položky
a

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku

7500,00

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

122,05

122,05

Iné pohľadávky

200000,00

200000,00

Krátkodobé pohľadávky spolu

200122,05

0,00

207622,05

Informácie o krátkodobom finančnom majetku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny

2672,83

3182,83

Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

1044,02

488,80

3716,85

3671,63

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

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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Informácie o vlastných akciách
Počet a menovitá
hodnota
nadobudnutých
vlastných akcií

Počet a hodnota
nadobudnutia
vlastných akcií

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

Podiel na upísanom
základnom imaní
v%

Menovitá hodnota
prevedených
vlastných akcií

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

Počet a hodnota
prevedenia
vlastných akcií

Podiel na
základnom imaní
v%

Podiel na upísanom
základnom imaní v %

bez náplne

Informácie o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobé záväzky spolu

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

0,00

0,00

Krátkodobé záväzky spolu

193789,60

-7613,32

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane

192479,25

-8450,75

1310,35

837,43

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

Záväzky po lehote splatnosti

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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Informácie o významných položkách derivátov
Názov položky
a

Účtovná hodnota
pohľadávky
b

záväzku
c

Dohodnutá cena
podkladového nástroja
d

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Názov položky

a

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

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

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

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

bez náplne

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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Informácie o výnosoch
bez náplne

Informácie o čistom obrate
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

9477,16

Čistý obrat celkom

0,00

9477,16

Informácie o nákladoch

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.
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Informácie o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Názov položky

Základ dane
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:
teoretická daň

-397,57

x

Daň

Daň
v%

x

x
-87,47

22

Základ dane
1583,09

x

Daň

Daň
v%

x

x
364,11

23

Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej
pohľadávky
Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane
Iné
Spolu
Splatná daň z príjmov

x

x

Odložená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

x

V. Informácie o iných aktívach a iných pasívach
bez náplne

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
bez náplne

Vytlačené v programe V-SOFT, s.r.o.

15

IČO

Poznámky Úč PODV 3 - 01

36864307

DIČ

2022899846

VI. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti.

VII. Ostatné informácie
Spoločnosť v roku 2015 nevykonávala žiadnu činnosť.
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