Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 0 1 4 5 7 5

DIČ 2 0 2 0 0 9 0 9 3 0

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke
Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie
V týchto poznámkach účtovnej jednotky SKI LIFT, s.r.o. Banská Bystrica sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením MF SR o obsahu účtovných poznámok ,
pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie tu uvedené, týkajúce sa hospodárskeho roku 2015/2016, uvádzajú stav k 31.5.2016 a
všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach týkajúce sa predchádzajúceho hospodárskeho roku uvádzajú stav k 31.5.2015.
Čl. I (1)
Obchodné meno účtovnej jednotky:

SKI LIFT, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky:

Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania
Účtovná jednotka SKI LIFT, s.r.o. v hospodárskom roku 2015/2016 vyvíjala kroky smerujúce k stabilizácii finančnej situácie a s cieľom nepretržitého
pokračovania vo fungovaní spoločnosti. Hlavné činnosti sú v spojení s prevádzkou lyžiarskeho areálu SKI LIFT na Králikoch, kde spoločnosť prevádzkuje
lyžiarske vleky, lanovku a reštauračné zariadenie. Všetky podnikateľské činnosti sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka
č. 3986/S.
Čl. I (5)
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

14

13

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

9

2

Počet vedúcich zamestnancov

1

1

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod
Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie končiace 31.5.2015 bola schválená dňa 26.10.2015 na valnom zhromaždení spoločnosti.
Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

26.10.2015

Čl. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
x

riadna

mimoriadna

Čl. III Informácie o prijatých postupoch
Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Účtovná jednotka SKi LIFT, s.r.o. Banská Bystrica plánuje aj v nasledujúcom hospodárskom roku 2016/2017 začínajúcom 1.6.2016 a končiacom 31.5.2017
pokračovať v nepretržitej činnosti s cieľom dosiahnuť zisk.
Čl. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
x

Áno

Nie

Čl. III (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód
V hospodárskom roku 2015/2016 boli účtovné metódy a zásady aplikované v rámci platného zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. V roku 2015/2016 nedošlo k
zmene účtovných zásad a postupov. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny - v eurách. Účtovná závierka k 31.5.2015 bola spracovaná na
základe dodržania časovej a vecnej súvislosti účtovania nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie,
bez ohľadu na dátum ich platenia. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia
hodnosty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka. Moment zúčtovania výnosov - výnosy sa účtujú
pri vystavení daňového dokladu a splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
Čl. III (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a
metód

Položka súvahy

Aplikované zásady a metódy

Druh zmeny zásady alebo
metódy

Dôvod zmeny

Hodnota vplyvu na prísl. položku
súvahy

Čl. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov
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Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné
náklady, menovitá hodnota
Účtovná jednotka SKI LIFT, s.r.o. oceňuje majetok a záväzky a ostatné položky aktív a pasív v zmysle § 24 spôsoby oceňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve.
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota
Ocenenie majetku a záväzkov

ÚJ má náplň (x)

Poznámka k oceneniu

Obstarávacou cenou

1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou
činnosťou

x

2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou

x

3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné
papiere

x

4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté
vkladom do ZI
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou
činnosťou
6. Záväzky pri ich prevzatí

x

Vlastnými nákladmi

1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
4. Príchovky a prírastky zvierat
Menovitou hodnotou

1. Peňažné prostriedky a ceniny

x

2. Pohľadávky pri ich vzniku

x

3. Záväzky pri ich vzniku

x

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená
metódou vlastného imania, iné
Účtovná jednotka SKI LIFT, s.r.o. oceňuje majetok a záväzky a ostatné položky aktív a pasív v zmysle § 24 spôsoby oceňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve.
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné
Ocenenie majetku a záväzkov

ÚJ má náplň (x)

Poznámka k oceneniu

Reálnou hodnotou

1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti
2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom
účtovníctve
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní
5. Drahé kovy v majetku fondu
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania
Iné

1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe
prenajatej veci

x

leasing automobilu

2. Daň z príjmov - splatná

x

daňová licencia + daň z príjmov strhávaná zrážkov z výnosov z úrokov v
bankách

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO
metóda
Účtovná jednotka SKI LIFT, s.r.o. oceňuje majetok a záväzky a ostatné položky aktív a pasív v zmysle § 24-spôsoby oceňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve a v zmysle §43 - účtovanie zásob v zmysle Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva č. 740/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda
Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:
spôsobom A účtovania zásob
x

spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:
váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
x

iným spôsobom:

do spotreby pri obstaraní a ku dňu účtovnej závierky 31.5.2016 inventarizáciou zistený zostatok odúčtovaný na účet zásob.
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Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
Účtovná jednotka SKI LIFT, s.r.o. oceňuje majetok a záväzky a ostatné položky aktív a pasív v zmysle § 24-spôsoby oceňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve a v zmysle §50-účtovanie záväzkov a §60-účtovanie rezerv v zmysle Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva č. 740/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Čl. III (4) d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri
oceňovaní reálnou hodnotou
Čl. III (4) d) 1. - 2. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je
finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou
Účtovná jednotka SKI LIFT, s.r.o. oceňuje majetok a záväzky a ostatné položky aktív a pasív v zmysle § 24-spôsoby oceňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve a v zmysle §47 - účtovanie na syntetických účtoch v účtovnej triede 2 v zmysle Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva č. 740/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
1. Určenie ocenenia reálnou hodnotou a aplikácia reálnej hodnoty podľa zákona

2. Reálna hodnota pre každú kategóriu finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom
Finančný nástroj/majetok, ktorý nie je
finančným nástrojom

Reálna hodnota

Suma zmeny reálnej hodnoty zahrnutá do
výkazu ziskov a strát

Suma zmeny reálnej hodnoty zahrnutá do
vlastného imania ako oceňovací rozdiel

Čl. III (4) f) Stanovenie metódy vlastného imania
Účtovná jednotka SKI LIFT, s.r.o. oceňuje majetok a záväzky a ostatné položky aktív a pasív v zmysle § 24-spôsoby oceňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve a podľa § 58 a § 59-účtovanie vlastného imania v zmysle Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva č.
740/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu
Účtovná jednotka SKI LIFT, s.r.o. oceňuje majetok a záväzky a ostatné položky aktív a pasív v zmysle § 24-spôsoby oceňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve a podľa §69 - odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku v zmysle Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva č. 740/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účtovná jednotka má zostavený odpisový plán DHM. Účtovný odpisový plán vychádza z daňových
odpisov u niektorých položiek majetku s posunom s prihliadnutím na celkovú životnosť majetku, opotrebovateľnosť a dĺžku nájomných zmlúv, na ktorých sa
majetok nachádza a ktoré ohraničujú dobu použitia niektorých druhov DHM. Daňový odpisový plán pre potreby vyčíslenia výšky dane z príjmov právnických osôb
vychádza zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Pre daňové účely účtovná jednotka odpisuje DHM podľa § 27 - rovnomerné odpisovanie DHM.
Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu
Dlhodobý nehmotný majetok:

x

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami
Spôsobom a predpokladanou dĺžkou užívania majetku a dobou prenájmu nehnuteľností, na ktorých je tento majetok umiestnení.
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Druh majetku

031 - Pozemky

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

neodpisuje

021 - Stavby

40 rokov + posun

1/40 + posun

rovnomerné daňové s posunom

021 - Stavby

20 rokov + posun

1/20 + posun

rovnomerné daňové s posunom

022 - samostatné hnuteľné veci

12 rokov + posun

1/12 + posun

rovnomerné daňové s posunom

022 - samostatné hnuteľné veci

6 rokov + posun

1/6 + posun

rovnomerné daňové s posunom

022 - samostatné hnuteľné veci

4 rokov + posun

1/4 + posun

rovnomerné daňové s posunom

022 - samostatné hnuteľné veci

4,6,12, rokov

1/4,1/6,1/12

rovnomerné daňové

1/20

rovnomerné daňové

021 - Stavby

20 rokov
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Čl. III (4) h) Poskytnuté dotácie
Účtovná jednotka účtuje o prijatých dotáciách. Ide o nenávratný finančný príspevok z minulých účtovných období na obstaranie DHM z rokov 2009 - 2010. O
zostatku NFP účtuje účtovná jednotka na účte 384 - výnosy budúcich období.
Čl. III (4) h) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku
Dotácia/Majetok

Ocenenie

Výška dotácie

021 - Stavby

3 491 382

1 642 755

022 - Samostatné hnuteľné veci

3 892 730

1 840 103

Čl. VII Ostatné informácie
Čl. VII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6
zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý
obrat bol väčší ako 250 000 000 eur
Čl. VII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí
Zostatok časového rozlíšenia nenávratného finančného príspevku na obstaranie majetku v SKI areáli na Králikoch z minulých účtovných období 2009 a 2010.
Čl. VII (2) c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí
Názov položky

Hodnota (BO)

384 - zostatok z NFP z rokov 2009 - 2010

Hodnota (PO)

2 086 241

2 331 285

Čl. VII (2) d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov,
prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách
poskytnutých účtovnou jednotkou
Účtovná jednotka ku dňu zostavenia účtovnej závierky, k 31.5.2016 eviduje nasledovné zostatky z úverov a prijatých kapitálových príspevkov-vkladov:
Čl. VII (2) d) Výška o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách
poskytnutých účtovnou jednotkou
Názov položky

Hodnota (BO)

ČSOB Leasing, a.s. - leasingová zmluva
MB INVESTMENT s.r.o. - ostatný kapitálový vklad

Hodnota (PO)

6 657

10 107

127 797

127 797

Čl. VII (2) e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záruky poskytnuté inou
účtovnou jednotkou, podmienky poskytnutia a náklady na získanie
Založený je dlhodobý hmotný majetok, na ktorý bol poskytnutý v rokoch 2009-2010 nenávratný finančný príspevok od Ministerstva hospodárstva a výstavby SR, v
zastúpení Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, v zmysle zmluvy č. SP0801/033/2009 na projekt" Modernizácia a dostavba lyžiarskeho areálu SKI Králiky" na
Králikoch, operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os Cestovný ruch , pri výške rozpočtovaných oprávnených výdavkoch 7 387
805,78 EUR. Obmedzenie nakladať so založením DHM platí do roku 2016.
Čl. VII (2) e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, podmienky poskytnutia a náklady na získanie
Informácie o zárukách

DHM - ručenie obstaraným majetkom z NFP v prospech Slovenskej agentúry
pre cestovný ruch.

Podmienky poskytnutia

Hodnota

splnenie podmienok NFP

Hodnota nákladov na získanie

7 387 806

Miesto pre ďalšie záznamy
Účtovná jednotka SKI LIFT, s.r.o. Banská Bystrica v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 26.10.2015 preúčtovala dosiahnutý hospodársky výsledok
- stratu za predchádzajúce účtovné obdobie vo výške - 247 812,82 EUR, čiastočne na účet 429 - neuhradená strata minulých rokov vo výške -201 956,88 EUR a
zvyšok neuhradenej straty vo výške 45 855,94 EUR vysporiadala s nerozdeleným ziskom minulých rokov.
Miesto pre ďalšie záznamy
Tieto poznámky boli vypracované k účtovnej závierke vyhotovenej k 31.5.2016. Účtovná jednotka SKI LIFT, s.r.o. od rozhodného dátumu 31.5.2016 do dátumu
zhotovenia týchto poznámok neeviduje operácie, ktoré by sa týkali , alebo mali vplyv na zmenu údajov zachytených v tejto účtovnej závierke. Účtovná jednotka
SKI LIFT, s.r.o. predpokladá v nasledujúcom účtovnom období 2016/2017 neprežité pokračovanie vo svojej činnosti a ďalšie rozvojové aktivity v lyžiarskom areáli
na Králikoch.
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