Poznámky Úč POD 3-04

A.
1.

IČO: 31341489 DIČ: 2020336120

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Obchodné meno a sídlo spoločnosti

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
Bratislava 821 04
Spoločnosť zmenila sídlo dňa 28.4.2015
Spoločnosť GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.(ďalej len „spoločnosť“) bola založená zakladateľskou listinou zo
dňa 9.12.1992 a do obchodného registra bola zapísaná 5.2.1993 (Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I.,
oddiel Sro, vložka č. 4272/B)
Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
- prieskum trhu
- reklamná a propagačná činnosť
2.

Údaje o neobmedzenom ručení
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa & 56 ods. 5 Obchodného zákonníka,
ani podľa podobných ustanovení iných predpisov

3.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným
zhromaždením Spoločnosti 29. júna 2015

4.

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.

5.

Informácie o skupine
Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou SEB INTERNATIONALE S.A.S. so sídlom Chemin du Petit Bois, Ecully F-69130,
Francúzsko so 100 % podielom
Spoločnosť SEB S.A. so sídlom vo Francúzsku je konečným vlastníkom skupiny SEB a zostavuje konsolidovanú účtovnú
závierku.
Konsolidované účtovné závierky sú uložené v sídle spoločnosti GROUPE SEB DIRETION DE LA COMMUNICATION
FINANCIERE Chemin du Petit Bois I BP 172 – 69134 Ecully Cedex France.

6.

B.

Počet zamestnancov
Počet zamestnancov Spoločnosti v účtovnom období 2015 bol 8 (k 31. decembru 2014 to bolo 8)

INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Konatelia

C.

Michal Bučko – od 28.4.2015
Renaud Marie Martial de Butler – od 23.6.2011
Ires Lia Maria Seijsener Ep Jurus – od 28.4.2015

INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2015 je takáto:
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Spoločník, akcionár

a

IČO: 36679801 DIČ: 2022247535

Výška podielu na základnom imaní
absolútne
b

SEB INTERNATIONALE S.A.S.
Spolu

D.

v%
c

440 982
440 982

Podiel na
hlasovacích
právach
v%
d

100
100

Iný podiel na
ostatných
položkách VI
ako na ZI
v%
e

100
100

-

INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

(a)

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

(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.).
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame
náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok
uvedený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400
EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení 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, v ktorom bol dlhodobý majetok
uvedený 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. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania,
metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Počítače a iný hardware
Samostatne hnuteľné veci
Softvér

(c)

Predpokladaná
doba používania v rokoch
4
4
5

Metóda
odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna

Ročná odpisová
sadzba v %
25
25
20

Zásoby
Zásoby sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňujú v súlade s § 25 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve
obstarávacou cenou, resp. vlastnými nákladmi pri ich vytvorení vlastnou činnosťou.
Zásoby sa účtujú spôsobom účtovania FIFO.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob. Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

(d)

Pohľadávky
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.
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Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok a je riziko, že pohľadávka nebude uhradená, vytvára sa
opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.
(e)

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

(f)

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

(g)

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.

(h)

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.

(i)

Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich
daňovou základňou,
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu
dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(j)

Prenájom (lízing)
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie
nájomca.
Finančný prenájom predstavuje obstaranie majetku a to hlavne hmotného majetku a nehnuteľností na základe nájomnej
zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby a na dohodnuté obdobie. Majetok prenajatý na
základe finančného prenájmu sa účtuje a odpisuje u nájomcu, nie u vlastníka.
Majetok získaný lízingom sa zaznamenáva v účtovníctve v deň nadobudnutia predmetu finančného predmetu nájomcom
a účtuje sa ako záväzok vo výške istiny v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu
príslušného majetku
Dohodnuté platby zahŕňajú obstarávaciu cenu, za ktorú je vlastnícke právo prenajatej veci prevedené z prenajímateľa na
nájomcu na konci dohodnutej doby finančného prenájmu.
Doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov. Lízingové splátky zahŕňajú istinu a úroky, vypočítané pomocou metódy efektívnej úrokovej sadzby. Nákladové
úroky sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.

(k)

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(l)

Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu., alebo v iný deň ak to ustanovuje osobitný predpis.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky neprepočítavajú, ale vykazujú sa
v historickom ocenení

(m) Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy,
skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.
Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.
E.
1.

INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
Dlhodobý nehmotný majetok
Spoločnosť neúčtovala o Goodwille
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2.

IČO: 36679801 DIČ: 2022247535

Deriváty
Spoločnosť nemá náplň

3.

Záväzky

.
Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a odloženého daňového záväzku) podľa zostatkovej doby
splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2015
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Záväzky spolu

4.

31. 12. 2014

515 604
53 964 286

294 481
46 531

54 479 890

341 012

Vlastné akcie
Spoločnosť nemá náplň

5.

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
Spoločnosť nemá náplň

6.

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
Spoločnosť nemá náplň

F.

INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného
dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že výška takéhoto záväzku nie je
významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

G. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú
predmetom účtovníctva.

