Poznámky Ú POD 3-01

I O: 47432551, DI : 2023876514

A. INFORMÁCIE O Ú TOVNEJ JEDNOTKE
1.

Všeobecné informácie o spolo nosti

Názov spolo nosti: Orpha Sk, s.r.o. ( alej len Spolo nos )
Sídlo spolo nosti: Komárovská 62, Bratislava 821 06
Spolo nos bola založená 04.09.2013 a do obchodného registra bola zapísaná 27.09.2013 (Obchodný
register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka íslo: 92357/B).
Na základe zápisnice z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo d a 26.5.2014 bolo
rozhodnuté o zmene obchodného mena Spolo nosti z OLIAST s.r.o. na Orpha SK, s.r.o. Zmena názvu
spolo nosti bola do obchodného registra zapísaná d a 3.6.2014.
Na základe zápisnice z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo d a 09.06.2014 bolo schválené
cezhrani né zlú enie spolo nosti Orpha Trade GmbH so sídlom v Sankt Johann in Tirol, Rakúsko s
obchodnou adresou Speckbacherstraße 13/2, 6380 St. Johann in Tirol, Rakúsko, zapísanou v rakúskom
obchodnom registri po FN 153303 x so spolo nos ou Orpha SK, s.r.o. zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka íslo: 92357/B. Ako rozhodný de bol ur ený
30.6.2014. Nástupníckou spolo nos ou v dôsledku cezhrani ného zlú enia je spolo nos Orpha SK, s.r.o.
Cezhrani né zlú enie bolo zapísané do obchodného registra SR 01.03.2015.
Na základe zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo d a 24.02.2016 bolo schválené
cezhrani né zlú enie spolo nosti Orscipha GmbH, so sídlom Wintergasse 85/B1, 3002 Purkersdorf,
Rakúska republika, zapísanou v rakúskom obchodnom registri pod . FN 350855 p so spolo nos ou
Orpha SK, s.r.o., so sídlom Komárovská 62, 821 06 Bratislava, I O: 47 432 551. Nástupníckou
spolo nos ou v dôsledku cezhrani ného zlú enia je spolo nos Orpha SK, s.r.o. Zmluva o cezhrani nom
zlú ení zo d a 03.03.2016 vo forme notárskej zápisnice . N 225/2016, Nz 7488/2016, NCRls
7702/2016. Ako rozhodný de bol ur ený 30.6.2015. Cezhrani né zlú enie bolo zapísané do obchodného
registra SR 01.04.2016.
2.
3.

Predmet innosti Spolo nosti
kúpa tovaru na ú ely jeho predaja kone nému spotrebite ovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovate om živnosti (ve koobchod),
sprostredkovate ská innos v oblasti obchodu,
administratívne služby,
reklamné a marketingové služby,
prieskum trhu a verejnej mienky.
Údaje o neobmedzenom ru ení

Spolo nos nie je neobmedzene ru iacim spolo níkom v iných spolo nostiach pod a §56 ods. 5
Obchodného zákonníka.
4.
•

Schválenie ú tovnej závierky zostavenej za predchádzajúce obdobie
Ú tovná závierka bola schválená riadnym
valným zhromaždením.

ÁNO

NIE

Ú tovná závierka k 31.12.2014 za predchádzajúce ú tovné obdobie bola schválená uznesením valného
zhromaždenia Spolo nosti d a 03.11.2015.
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Zverejnenie ú tovnej závierky za predchádzajúce ú tovné obdobie

Schválená ú tovná závierka Spolo nosti 31.12.2014 bola elektronicky doru ená da ovému úradu d a
06.11.2015. Týmto bola splnená povinnos uloženia ú tovnej závierky do registra ú tovných závierok,
pri om správca registra zabezpe í uloženie ú tovnej závierky do zbierky listín obchodného registra.
Oznámenie o schválení ú tovnej závierky bolo doru ené da ovému úradu d a 06.11.2015, ktoré bolo tiež
uložené do registra ú tovných závierok.
Ú tovná závierka je ur ená pre používate ov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných
a ekonomických innostiach a ú tovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornos ou.
Ú tovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytova všetky informácie, ktoré by existujúci
a potenciálni investori, poskytovatelia úverov a pôži iek a iní veritelia, mohli potrebova . Títo
používatelia musia relevantné informácie získa z iných zdrojov.
6.
•

7.

Právny dôvod zostavenia ú tovnej závierky
Ú tovná závierka Spolo nosti je zostavená k poslednému d u
ú tovného obdobia ako riadna ú tovná závierka
pod a §17 ods. 6 zákona NR SR . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve
za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

ÁNO

Údaje o skupine

Spolo nos sa nezah a do konsolidovanej ú tovnej závierky ani nemá povinnos
konsolidovanú ú tovnú závierku.
8.

NIE

zostavova

Po et zamestnancov

Údaje o priemernom prepo ítanom po te zamestnancov sú uvedené v nasledujúcom preh ade:
Názov položky
Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov

Bežné ú tovné obdobie
1,84

Bezprostredne
predchádzajúce ú tovné
obdobie
0,21

B. INFORMÁCE O PRIJATÝCH Ú TOVNÝCH POSTUPOCH
1.

Východiská pre zostavenie ú tovnej závierky

Ú tovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spolo nos bude nepretržite pokra ova vo svojej
innosti.
2.

Ú tovné zásady a ú tovné metódy

Spolo nos uplatnila ú tovné zásady a ú tovné metódy v súlade s platnými ú tovnými predpismi.
Spolo nos vedie ú tovníctvo na základe dodržania asovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov.
Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vz ahujú na ú tovné obdobie bez oh adu na dátum ich
platenia.
Ú tovné metódy a všeobecné ú tovné zásady boli ú tovnou jednotkou konzistentne aplikované.
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Zmeny oproti predchádzajúcemu ú tovnému obdobiu

Druh zmeny
Spôsob oce ovania
Postupy ú tovania
Usporiadanie položiek
ú tovnej závierky

Dôvod zmeny

Popis zmeny

Pe ažné vyjadrenie vplyvu
na hodnoty majetku,
záväzkov, vlastného imania,
výsledku hospodárenia

bez zmeny
bez zmeny
bez zmeny

zmena vo vykazovaní rezerv
legislatívne zmeny
Obsahové vymedzenie
týkajúce sa obsahovej na overenie ú tovnje závierky
položiek ú tovnej závierky náplne vybraných ú tov a zostavenie da ového
nevýznamný
i
ia
Spôsob odpisovania
bez zmeny
V dôsledku zmeny zákona o dani z príjmov je rezerva na overenie ú tovnej závierky audítorom a rezerva
na zostavenie ú tovnej závierky a da ového priznania k 31. 12. 2015 vykázaná v súvahe ako krátkodobá
ostatná rezerva, k 31. 12. 2014 ako krátkodobá zákonná rezerva.

4.

Informácie o významných transakciách neuvádzaných v súvahe

V bežnom ú tovnom období neboli realizované transakcie, ktoré by mali významný vplyv na posúdenie
finan nej situáciu Spolo nosti.
5.
5.1.

Spôsob a ur enie ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oce uje obstarávacou cenou, ktorá zah a cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Sú as ou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích
zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do
používania.
Sú as ou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích
zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou innos ou sa oce uje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú
všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú innos a nepriame náklady, ktoré sa vz ahujú na
výrobu alebo inú innos .
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oce uje reproduk nou obstarávacou cenou, o je cena, za
ktorú by sa majetok obstaral v ase, ke sa o om ú tuje.
Odpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa ú tuje súvz ažne na ú et Výnosy
budúcich období s vplyvom na hospodársky výsledok po as doby odpisovania majetku. Neodpisovaný
majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa ú tuje súvz ažne s vplyvom na hospodársky výsledok
na ú et Ostatné výnosy z hospodárskej innosti.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne od spolo níkov alebo lenov, ktorým sa nezvyšuje základné
imanie, sa ú tuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na ú et Ostatné
kapitálové fondy.
Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa oce uje reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou hodnotou
nadobudnutého dlhodobého majetku a ú tovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa ú tuje pod a
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charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový ú et, na ktorom sa ú tuje úbytok majetku alebo na
vecne príslušný výnosový ú et, na ktorom sa ú tuje dosiahnutie výnosu z tohto majetku.
Náklady na výskum sa neaktivujú, ú tujú sa do nákladov ú tovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady
na vývoj sa ú tujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vz ahujú na jasne
definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukáza technickú realizovate nos a možnos
predaja a spolo nos má dostato né zdroje na dokon enie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné
využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa spä z budúcich
ekonomických úžitkov.
Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú po as maximálne 5 rokov, a to v tých ú tovných obdobiach,
v ktorých sa o akáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na
sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa spä z budúcich ekonomických úžitkov.
5.2.

Spôsob zostavenia odpisového plánu (ú tovné odpisy)

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého majetku sú uvedené
v nasledujúcej tabu ke:
Por.
ís.
1.
2.

5.3.
•
•

Druh dlhodobého hmotného a
nehmotného majetku
Ocenite né práva
Ostatný dlhodobý nehmotný
m ajetok

Predpokladaná doba
používania

Ro ná odpisová
sadzba v %

Metóda odpisovania

10 rokov

10

rovnomerná

4 roky

25

rovnomerná

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku vychádzajú:
z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu
jeho opotrebenia
inak

Odpisova sa za ína:
• prvým d om mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy bol majetok uvedený
do používania
• prvým d om mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania
• inak
Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a
nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
Ú tovné a da ové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
5.4.
•
•

Odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú:
z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu
jeho opotrebenia
z doby odpisovania stanovenej zákonom o dani z príjmov

Odpisova sa za ína:
• prvým d om mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy bol majetok uvedený
do používania
• prvým d om mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania
• inak (text)
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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.
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo
výške zodpovedajúcej opotrebeniu.
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri
inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v ú tovníctve po odpo ítaní oprávok, je vytvorená
opravná položka na úrove jeho zistenej úžitkovej hodnoty.
5.5.

Poh adávky

Poh adávky pri ich vzniku sa oce ujú ich menovitou hodnotou; postúpené poh adávky a poh adávky
nadobudnuté vkladom do základného imania sa oce ujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním.
Toto ocenenie sa znižuje prostredníctvom tvorby opravnej položky k o pochybným a nevymožite ným
poh adávkam.
Ak je zostatková doba splatnosti poh adávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá
predstavuje rozdiel medzi menovitou a sú asnou hodnotou poh adávky. Sú asná hodnota poh adávky sa
po íta ako sú et sú inov budúcich pe ažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.
5.6.

Pe ažné prostriedky a ceniny

Pe ažné prostriedky a ceniny sa oce ujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.
5.7.

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 asovej súvislosti s ú tovným obdobím.
5.8.

Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnos Spolo nosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je
pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neur itým asovým
vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oce ujú sa v
o akávanej výške záväzku.
Tvorba rezervy sa ú tuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový ú et, ku ktorému záväzok
prislúcha. Použitie rezervy sa ú tuje na archu vecne príslušného ú tu rezerv so súvz ažným zápisom
v prospech vecne príslušného ú tu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej asti sa ú tuje
opa ným ú tovným zápisom ako sa ú tovala tvorba rezervy.
Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne
dosiahnutých výnosov so súvz ažným zápisom v prospech ú tu rezerv.
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Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oce ujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oce ujú obstarávacou
cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v ú tovníctve, uvedú sa záväzky
v ú tovníctve a v ú tovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
5.10. Zamestnanecké požitky
Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, platená ro ná dovolenka a platená
zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepe ažné požitky (napr. zdravotná starostlivos ) sa ú tujú
v ú tovnom období, s ktorým asovo a vecne súvisia.
Dlhodobé zamestnanecké požitky
V zmysle Zákonníka práce má zamestnanec pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo
výške jednej priemernej mesa nej mzdy.
5.11. Splatná da z príjmov
Da z príjmov sa ú tuje do nákladov Spolo nosti v období vzniku da ovej povinnosti a v priloženom
výkaze ziskov a strát Spolo nosti je vypo ítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred
zdanením, ktorý bol upravený o pripo ítate né a odpo ítate né položky z titulu trvalých a do asných úprav
da ového základu a umorenia straty. Da ový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na da z príjmov,
ktoré Spolo nos uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na da z príjmu v priebehu
roka sú vyššie ako da ová povinnos za tento rok, Spolo nos vykazuje výslednú da ovú poh adávku.
5.12. Odložené dane
Odložené dane (odložená da ová poh adávka a odložený da ový záväzok) sa vz ahujú na:
a) do asné rozdiely medzi ú tovnou hodnotou majetku a ú tovnou hodnotou záväzkov vykázanou v
súvahe a ich da ovou základ ou,
b) možnos umorova da ovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnos odpo íta da ovú stratu
od základu dane v budúcnosti,
c) možnos previes nevyužité da ové odpo ty a iné da ové nároky do budúcich období.
Odložená da ová poh adávka sa ú tuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné
do asné rozdiely vyrovna vo i budúcemu základu dane.
Pri výpo te odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude plati v ase
vyrovnania odloženej dane.
5.13. Výnosy
Výnosy z predaja výrobkov a tovarov sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva výrobku, obvykle
po dodávke. Ak sa Spolo nos zaviaže dopravi výrobky na ur ité miesto, výnosy sa vykazujú v momente
doru enia výrobku do cie ového miesta.
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v ú tovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s oh adom na
stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skuto ne poskytnutých služieb ako pomernej
asti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.
Výnosové úroky sa ú tujú rovnomerne v ú tovných obdobiach, ktorých sa vecne a asovo týkajú. Výnosy
z dividend sa zaú tujú v ase vzniku práva Spolo nosti na prijatie platby.
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Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú da z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o z avy a zrážky
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez oh adu na to, i zákazník mal vopred na z avu nárok,
alebo i ide o dodato ne uznanú z avu.
5.14. Porovnate né údaje
V dôsledku zmeny zákona o dani z príjmov je rezerva na overenie ú tovnej závierky audítorom a rezerva
na zostavenie ú tovnej závierky a da ového priznania k 31. 12. 2015 vykázaná v súvahe ako krátkodobá
ostatná rezerva, k 31. 12. 2014 ako krátkodobá zákonná rezerva.
5.15. Oprava významných chýb
V bežnom ú tovnom období Spolo nos ú tovala o oprave významných chýb minulých ú tovných
období z titulu:
- doú tovania opravy dane z príjmov v Rakúsku za rok 2014 Spolo nosti Orpha Trade GmbH, ktorá
zanikla bez likvidácie k 29.6.2014, vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov je vo výške - 125 401,29
EUR.
- opravy výšky uhradených preddavkov na da z príjmov v Rakúsku za rok 2014 spolo nos ou Orpha
Trade GmbH, ktorá zanikla bez likvidácie k 29.6.2014, vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov je vo
výške 589 961 EUR.
- opravy vysporiadania dane z príjmov v Rakúsku za roky predchádzajúce roku 2014 Spolo nosti Orpha
Trade GmbH, ktorá zanikla bez likvidácie k 29.6.2014, vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov je vo
výške 93 862,26 EUR.
- opravy zostatku DPH vo i da ovému úradu v Rakúsku, vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov je vo
výške - 46 994,38 EUR.
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C. INFORMÁCIE O PASÍVACH
1.

Údaje o záväzkoch

1.1.

Záväzky pod a lehoty splatnosti všeobecne

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) pod a zostatkovej doby splatnosti je uvedená v
nasledujúcom preh ade:
Názov položky
Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad
pä rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až pä rokov
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane
Záväzky po lehote splatnosti

1.2.

Bežné ú tovné obdobie
51 781 955

Bezprostredne predchádzajúce
ú tovné obdobie
10 550 855

0

0

51 781 955
16 746 864

10 550 855
1 964 852

16 669 357
77 507

1 964 852
0

Ú tovná jednotka vykazuje v ú tovnej závierke záväzky,

• zabezpe ené záložným právom

ÁNO

NIE

•

ÁNO

NIE

2.

zabezpe ené inou formou zabezpe enia
Deriváty

Spolo nos neú tovala o derivátoch, nemá majetok ani záväzky zabezpe ené derivátmi.

D. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
1.

Tržby za vlastné výrobky a tovar pod a jednotlivých typov výrobkov a služieb a
hlavných oblastí odbytu

Tržby za vlastné výkony a tovar pod a jednotlivých segmentov, t. j. pod a typov výrobkov a služieb a
pod a hlavných oblastí odbytu sú uvedené v nasledujúcom preh ade:

Oblas odbytu

a
EÚ
Spolu

Tržby z predaja služieb
Bezprostredne predchádzajúce ú tovné
Bežné ú tovné obdobie
obdobie
b
c
5 923 278
2 438 779
5 923 278
2 438 779
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E. ÚDAJE O NÁKLADOCH
1.

Náklady za prijaté služby, ostatné významné náklady z hospodárskej
finan né náklady a náklady, ktoré majú výnimo ný rozsah alebo výskyt

innosti,

Preh ad o nákladoch na prijaté služby:

Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Nájomné
Právne, ekonomické a iné poradenstvo
Registrácia zlú enie
Registra né poplatky
Amomed služby
HR služby a konzultácie
Poradenstvo Fair Care
Ostatné náklady
Spolu

Bežné ú tovné
obdobie
358 589
3 873
12 317
824
10 022
92 705
0
238 848
198 800
40 300
20 249
11 960
629 898

Bezprostredne
predchádzajúce
ú tovné obdobie
180 187
1 046
1 209
59
9
56 373
121 083
0
0
0
0
408
180 187

Bežné ú tovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
ú tovné obdobie

140 600

23 443

37 282

7 231

7 994
185 876

127
30 801

Preh ad o osobných nákladoch:

Názov položky
Osobné náklady
Mzdové náklady
Ostatné náklady na závislú innos
Sociálne a zdravotné poistenie
Spolu

Sociálne náklady

Preh ad o ostatných nákladoch na hospodársku innos , finan ných a nákladoch a o nákladoch, ktoré
majú výnimo ný rozsah alebo výskyt:

Názov položky
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej innosti,
z toho:
Dane a poplatky
Odpisy DHM
Odpisy DNM
Finan né náklady, z toho:
Ostatné významné položky finan ných nákladov, z toho:
Nákladové úroky
Ostatné finan né náklady
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Bežné ú tovné
obdobie
7 252 265
204
10 492
7 241 569
13 094
13 094
12 704
390

Bezprostredne
predchádzajúce
ú tovné obdobie
2 214 766
74
4 325
2 210 367
769
769
657
112

Poznámky Ú POD 3-01
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F. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV
1.

Položky tvoriace odloženú da

Názov položky
Suma odloženej da ovej poh adávky ú tovanej ako náklad alebo
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého da ového záväzku ú tovaného ako náklad
alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej da ovej poh adávky
týkajúca sa umorenia da ovej straty, nevyužitých da ových
odpo tov a iných nárokov, ako aj do asných
rozdielov predchádzajúcich ú tovných období, ku ktorým
sa v predchádzajúcich ú tovných obdobiach odložená da ová
poh adávka neú tovala
Suma odloženého da ového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu
neú tovania tej asti odloženej da ovej poh adávky v bežnom
ú tovnom období, o ktorej sa ú tovalo v predchádzajúcich
ú tovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia da ovej straty, nevyužitých
da ových odpo tov a iných nárokov a odpo ítate ných do asných
rozdielov, ku ktorým nebola ú tovaná odložená da ová
poh adávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vz ahuje na položky
ú tované priamo na ú ty vlastného imania bez ú tovania na ú ty
nákladov a výnosov

Bežné ú tovné
obdobie

51 781 056

Bezprostredne
predchádzajúce
ú tovné obdobie

10 550 728

Na ú te odloženej dane z príjmov Spolo nos vykazuje odložený da ový záväzok vo i rakúskemu
da ovému úradu, ktorý bol vy íslený k oce ovaciemu rozdielu zo zlú enia so spolo nos ou Orpha Trade
GmbH a so spolo nos ou Orscipha GmbH. Odložená da bola zaú tovaná na ú ty vlastného imania,
bez vplyvu na hospodársky výsledok bežného ú tovného obdobia..
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G. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH
1.
1.1.

Detailné informácie o údajoch na podsúvahových ú toch
Najatý majetok
Rok 2015

Názov m ajetku
nájomné sídlo kancelárie

m2
75

EUR
6 000

Spolu:

Poznám ka
zm luva o nájm e bytového priestoru z
27.4.2015 (od 05/2015 sum a 750 EUR /
m es.)

6 000

H. INFORMÁCIE O SKUTO NOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA
ZOSTAVUJE Ú TOVNÁ ZÁVIERKA DO D A ZOSTAVENIA Ú TOVNEJ ZÁVIERKY
Po 31.12.2015 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skuto ností, ktoré sú
predmetom ú tovníctva.

I. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA
O rozdelení výsledku hospodárenia za ú tovné obdobie 2015 vo výške -2 925 748,70 EUR rozhodne
valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:
– Úhrada z nerozdelených ziskov minulých rokov 2 925 748,70 EUR.

11

