Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO: 35943041

DIČ: 2022023487

Poznámky k mikro účtovnej závierke za rok 2016
zostavené podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č.MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov
určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení neskorších predpisov
(ostatná novela č.MF/18008/2014-74 – FS č.10/2014)
Článok I
Všeobecné údaje
1. Identifikácia účtovnej jednotky (názov, IČO, sídlo):
Názov:
IČO:
Sídlo:

FAVORIT SLS, s.r.o.
35943041
Nýrovce 286, 93567

2. Údaje o konsolidovanom celku – spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:
Názov

Bežné účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov

2

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
0

Článok II
Informácie o prijatých postupoch
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti.
2. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov, a to:
Názov položky
Spôsob oceňovania
Dlhodobý hmotný majetok:
Obstarávacia cena
Zásoby obstarané kúpou:
Obstarávacia cena
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
Vlastné náklady
Vlastné pohľadávky:
Menovitá hodnota
Krátkodobý finančný majetok:
Menovitá hodnota
Záväzky vrátane rezerv:
Menovitá hodnota
Pôžičky a úvery:
Menovitá hodnota
3. Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku:
V rámci dlhodobého hmotného majetku spoločnosť odpisuje samostatne hnuteľné veci.
Spoločnosť sa pri zaradení rozhodla že si zvolí spôsob kde účtovné odpisy sa budú rovnať
daňovým odpisom. Zaradený majetok sa odpíše za 4 roky.

Strana 1

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO: 35943041

Pozemky
Prvotné ocenenie
stav na začiatku UO
prírastky/úbytky
stavna konci /UO

Samostatne hnuteľné veci
a súbory hnuť. vecí

DIČ: 2022023487

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok

20 816
+32 443
53 259

Oprávky
stav na začiatku UO
prírastky/úbytky
stavna konci /UO

17 546
8 201
25 747

Zostatková hodnota
stav na začiatku UO
stavna konci /UO

3 270
27 513

4. V priebehu sledovaného roka nedošlo k zmene účtovných zásad
5. Informácie o dotáciách:
Spoločnosť v roku 2016 prijala dotácie – Jednotnú platbu na plochu vo výške 6 107,22 Eur.
6. Spoločnosť v roku 2016 neúčtovala opravy chýb minulých účtovných období ktoré by mali
vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradenú stratu minulých rokov;
Článok III
Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
1. Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov
Náklady:
Názov položky
spotreba materiálu a energie
služby
osobné náklady
dane a poplatky
odpisy
ostatné náklady
Výnosy:
Názov položky
Tržby
z predaja
vlastných
výrobkov
- jačmeň
- pšenica
Tržby za služby
- v lesníctve
- v poľovníctve
- v poľnohospodárstve
- chov bažantov

Bežné účtovné obdobie
20 571
144 461
4 097
2 321
8 201
1 720

Bezprostredne
predchádzajúce ÚO
26 873
186 906
1 359
2 808
550

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce ÚO

13 020
11 108

13 650
13 050

106 567
11 156
13 664
29 573

146 588
6 500
14 656
45 928
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2. Informácie o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Krátkodobé záväzky
s dobou splatnosti do
jedného roka
Dlhodobé záväzky s dobou
splatnosti 1-5 rokov

13 217

Bezprostredne
predchádzajúce ÚO
21 450

26 873

921

3. Spoločnosť neeviduje akcie
4. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Pre členov štatutárneho orgánu nie sú poskytnuté žiadne záruky, zabezpečenia ani pôžičky.
5. Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky
Spoločnosť neeviduje žiadne finančné povinnosti
koncesionárskych zmlúv ani podmienené záväzky.

z úverových

zmlúv,

licenčných

či

6. Spoločnosť nemá udelené výlučné právo ani osobitné právo poskytovania služieb vo
verejnom záujme.
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