Čl.I. Všeobecné údaje:
1.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Účtovná jednotka Vassal EKO, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom
Ulica Svornosti 43, 821 06 v Bratislave. Založená bola dňa 20.11.2008 zakladateľskou listinou. Deň vzniku je
dňom zápisu do Obchodného registra 16.12.2008. IČO 44 523 921. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I.

2.

HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:
 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
 podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod),
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
 prípravné práce k realizácii stavby,
 prenájom hnuteľných vecí.

3.

ZOZNAM ČLENOV ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Členovia orgánov spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra sú:
Michal Kováč od 16.12.2008

Konateľ

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

4.

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV
Meno spoločníka

Podiel na základnom imaní
v absolútnej výške
v percentuálnej výške

Výška hlasovacích
práv

Vassal GROUP a. s.

20 000

100

20 000

Spolu

20 000

100

20 000

5.

POČET PRACOVNÍKOV

Počet zamestnancov spoločnosti ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, je 17.

6.

DÔVOD ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosť zostavuje túto účtovnú závierku podľa §17 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov ako riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia. Účtovná závierka spoločnosti
bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.
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Čl.II. Účtovné metódy a zásady:
ZÁSADY A METÓDY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Účtovná závierka spoločnosti pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k
31.12.2013 bola pripravená v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike a údaje v účtovnej
závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných
zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a hospodársky výsledok.
Všeobecné zásady
1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady a výnosy,
ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká,
straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy).
3. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom je nižšia,
než cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej závierke touto
nižšou cenou.
4. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti
časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období, v ktorom
uvedené skutočnosti zistila.
5. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku II. bode 1. (Spôsob ocenenia
jednotlivých položiek) uvedené inak.
6. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom o
účtovníctve.
7. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková doba
splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu
zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12
mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.

1.

SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK

a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok do výšky 2400 EUR je jednorázovo odpísaný do nákladov spoločnosti
v roku jeho obstarania.
b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Spoločnosť nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

c)

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.
d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu
obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu, poštovné, clo, províziu.
Náklady na rozšírenie, modernizáciu a rekonštrukciu, vedúce k zvýšeniu výkonnosti, kapacity alebo účinnosti
v úhrnnej hodnote viac ako 1700 EUR pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie, zvyšujú obstarávaciu
cenu dlhodobého hmotného majetku. Náklady na technické zhodnotenie v úhrnnej hodnote 1700EUR a menej
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pri jednotlivom majetku za bežné účtovné obdobie a náklady na prevádzku, údržbu a opravy sa účtujú do
nákladov bežného účtovného obdobia.
Dlhodobý hmotný majetok do výšky 1700EUR je jednorázovo odpísaný do nákladov spoločnosti v roku jeho
obstarania.

e)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

f)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.
g) Dlhodobý finančný majetok
Spoločnosť neeviduje dlhodobý finančný majetok.
h) Zásoby obstarané kúpou
Spoločnosť neeviduje zásoby obstarané kúpou.
i)

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Spoločnosť neeviduje zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.
j)

Zásoby obstarané iným spôsobom

Spoločnosť neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.
k) Zákazková výroba
Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.

l)

Pohľadávky

Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných a sporných pohľadávok
spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam.
Pri dlhodobých pohľadávkach je opravnou položkou upravená hodnota pohľadávky na jej hodnotu v čase
účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

m) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.
n) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia,
s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.
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o) Rezervy
Spoločnosť netvorila rezervy (§26 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) na predpokladané riziká, straty a
zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.

p) Záväzky
Záväzky (vrátanie úverov a výpomocí) sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácií záväzkov
zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj v účtovnej
závierke v tomto zistenom ocenení.
q) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia,
s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

r)

Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Spoločnosť neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený majetok
alebo záväzky.

s)

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

Spoločnosť nemá prenajatý majetok.

t)

Daň z príjmov

Splatná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej Zákonom o daniach
z príjmov.
Spoločnosť nemá povinnosť účtovať o odloženej dani.
u) Spôsob ocenenia majetku nadobudnutého privatizáciou alebo kúpou cez FNM
Spoločnosť nenadobudla majetok nadobudnutý privatizáciou/kúpou cez Fond národného majetku .

2.

PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU

Spoločnosť má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu
jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorou je majetok ocenený v účtovníctve a to do jej
výšky. Daňové odpisy sú použité zrýchlené.
Spoločnosť odpisuje nehmotný investičný majetok metódou rovnomerného odpisovania na základe odpisových
sadzieb odvodených od ekonomickej doby životnosti majetku, a to maximálne po dobu 5 rokov. Daňové odpisy
dlhodobého nehmotného majetku sú v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov rovnaké ako účtovné
odpisy. Dlhodobý hmotný majetok je odpisovaný formou zrýchlených daňových odpisov.
3.

ZÁSADY PRE TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽIEK

a) Zásady pre tvorbu opravných položiek k zásobám
Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám.
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Kritéria

Opravná položka v %

b) Zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam
Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam.
Kritéria

4.

Opravná položka v %

PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA SLOVENSKÚ MENU

V účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným
v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska (ECB) ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
V účtovnej závierke sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítajú na slovenskú menu kurzom
určeným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska (ECB) ku dňu jej zostavenia.
Kurzové rozdiely vzniknuté počas roka ako aj kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte majetku a záväzkov ku
dňu zostavenia účtovnej závierku ovplyvňujú hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia.

Čl.III. Doplňujúce informácie k súvahe a k výkazu ziskov a strát:
1.

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK (Súvaha r. 003 a 012)

Spoločnosť nedisponuje žiadnym dlhodobým nehmotným majetkom.

2.

ÚDAJE O POHĽADÁVKACH (Súvaha r. 040 a r. 047)

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2013 nasledovné pohľadávky:

Účet

Začiatočný zostatok
k 1.1.2013

Popis

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
353
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Spolu pohľadávky za upísané vlastné imanie
Krátkodobé pohľadávky
311
Odberatelia
314
Poskytnuté prevádzkové preddavky
335
Pohľadávky voči spoločníkovi
341
Daň z príjmov
342
Ostatné priame dane
343
DPH
378
Iné pohľadávky
...
Spolu krátkodobé pohľadávky
391
Opravná položka ku krátkodobým pohľadávkam
Netto krátkodobé pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky
311
Odberatelia
314
Poskytnuté prevádzkové preddavky
...
Spolu dlhodobé pohľadávky
391
Opravná položka k dlhodobým pohľadávkam
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Konečný zostatok k
31.12.2013

481 636

673 966

28 397

42 215

510 033

716 181
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Netto dlhodobé pohľadávky
SPOLU NETTO POHĽADÁVKY

3.

510 033

716 181

ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha r. 056-60)

Spoločnosť má krátkodobý finančný majetok k 31.12.2013
Peniaze v hotovosti
Účty v bankách
Celkom

4.

462 EUR
311 EUR
773 EUR

ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA (Súvaha r. 061)

Spoločnosť účtovala na účtoch časového rozlíšenia účet 381 Náklady budúcich období:
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Časové rozlíšenie spolu

5.

370 EUR
24 900 EUR
25 270 EUR

ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 066)

Spoločnosť účtuje o zmenách a vykazuje stav základného imania, kapitálových fondoch, fondov zo zisku a
hospodárskeho výsledku v súlade so zákonnými predpismi.
a) Popis základného imania
Výška upísaného základného imania je 20 000 EUR. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom
vo výške 20 000 EUR. Celé základné imanie je splatené.

a)

Popis a výška zmien vlastného imania

Pohyby vlastného imania v roku 2013 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:
Účet

Popis

411
421
413
428
429

Základné imanie
Zákonný rezervný fond
Ostatné kapitálové fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Nerozdelená strata minulých
rokov
Výsledok
hospodárenia
za
účtovné obdobie po zdanení
Spolu

xxx

6.

Začiatočný zostatok
Prírastky
k 1.1.2013
20 000
176
4 468
-2 505

ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 089)

a) Spoločnosť účtovala o rezervách.
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20 254

Konečný zostatok
k 31.12.2013
20 000
176
24 722
-2 505

20 254

20 254
42 393

Úbytky

17 956

2 298

17 956

44 691
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Účet
323

Popis
Krátkodobé rezervy
Spolu

Začiatočný
zostatok
k 1.1.2013

Prírastky

5 219
5 219

Úbytky

267
267

Konečný
zostatok
k
31.12.2013
5 486
5 486

Spoločnosť nevytvorila žiadnu ďalšiu rezervu na prípadné sankcie od tretích strán (napr. správcu dane,
obchodného partnera a pod.) z titulu výkonu svojej podnikateľskej činnosti, nakoľko na základe analýzy
súčasného stavu nepredpokladá, že by jej nejaké sankcie od akejkoľvek tretej strany hrozili, aj keď túto
skutočnosť nemôže vzhľadom na rozdielnu interpretáciu súčasných právnych predpisov celkom vylúčiť.

7.

ÚDAJE O ZÁVÄZKOCH (Súvaha r. 094 a r. 105)

a) Štruktúra záväzkov k 31.12.2013 je nasledovná:
Spoločnosť eviduje nasledujúce krátkodobé záväzky k 31.12.2013:
321 Dodávatelia
363 359
326 Nevyfakturované dodávky
1 308
331 Záväzky voči zamestnancom
7 239
341, 342 Daňové záväzky a dotácie
3 136
336 Záväzky zo sociál. poistenia
4 849
379 Ostatné záväzky
762
Záväzky celkom
380 653

8.

VÝNOSY, NÁKLADY A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

a) Rekapitulácia výsledku hospodárenia za rok 2013 pred zdanením

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (zisk/strata)
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (zisk/strata)
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti (zisk/strata)
Výsledok hospodárenia pred zdanením (zisk/strata)

Riadok výkazu
ziskov a strát
26
46
47

Bežné
obdobie
21 838

Minulé
obdobie
36 353

-18 424
0
3 414

-15 254
0
21 099

b) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar (Výkaz ziskov a strát r. 01 a r. 05)
Druh tovarov, výrobkov,
poskytnutých služieb
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Výnosy z odpísaných pohľadávok
Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Úroky
Spolu

9.

Hodnota –
tuzemsko

Hodnota –
zahraničie

Spolu

1 609 370
265 522

1 609 370
265 522

6 409

6 409

1 881 301

1 881 301

PODSÚVAHOVÉ ÚČTY
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Spoločnosť neúčtuje na podsúvahových účtoch.
10. ZÁVÄZKY, KTORÉ SA V ÚČTOVNÍCTVE NEEVIDUJÚ
Spoločnosť nemá záväzky, ktoré by neevidovala v účtovníctve.

11. NÁSLEDNÉ UDALOSTI
Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka,
ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2013, resp. by významnejším
spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

V Bratislave, dňa 28.06.2014

Podpis štatutárneho orgánu
konateľ
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