Poznámky Úč PODV 3 – 01

DIČ
IČO

2021860071
36625124

Článok I – Všeobecné informácie
1) Základné informácie o účtovnej jednotke
Názov:
HOLES, s.r.o.
Sídlo:
Janova Lehota 274, 966 24 Janova Lehota
Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR
Dátum zápisu do OR:
14. 04. 2004
Oddiel:
Sro
Vložka číslo:
9105/S Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Predmet činnosti:
 poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov
na účely spracovania alebo ďalšieho predaja;
 poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve;
 poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá;
 dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000
ton, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie
a likvidácia lomov;
 úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním;
 piliarska výroba;
 výsadba lesných stromkov, uhadzovanie haluzoviny, okopávanie stromčekov, vyžínanie trávy, výrez nežiadúcich
drevín;
 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb.

2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka za rok 2015 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.06.2016

3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

4) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou
„Nemá obsahovú náplň.“

5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky.
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

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

2

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
2

3

2

počet vedúcich zamestnancov

0

0

1
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Článok II – Informácie o orgánoch spoločnosti
Informácie o orgánoch účtovnej jednotky – štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Druh príjmu výhody
štatutárnych

dozorných

iných

štatutárnych

dozorných

iných

b

c

d

e

f

g

Odmeny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pôžičky poskytnuté – celková suma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pôžičky splatené – celková suma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pôžičky odpustené – celková suma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finančné prostriedky – súkr. účely

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté záruky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iné plnenia – súkromné účely

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a

Článok III – Informácie o prijatých postupoch
1) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti spoločnosti.
2) Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. Nedošlo k zmene účtovných zásad
a metód.
3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe s uvedením finančného vplyvu transakcií
na účtovnú jednotku.
„Nemá obsahovú náplň.“
4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov
a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov v zmysle § 25 ZoU
Dlhodobý nehmotný majetok
Spoločnosť v účtovnom období dlhodobý nehmotný majetok nenakupovala ani netvorila vlastnou činnosťou.
-

Dlhodobý hmotný majetok
Nakúpený dlhodobý hmotný majetok spoločnosť oceňovala obstarávacou cenou, za ktorú sa majetok obstaral
vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou spoločnosť oceňovala vlastnými nákladmi v zložení
priame náklady a časť nepriamych nákladov súvisiacich s vytvorením dlhodobého hmotného majetku.

-

Cenné papiere
Spoločnosť v účtovnom období nevlastnila cenné papiere.

-

Zásoby
Pri účtovaní zásob spoločnosť postupovala podľa Postupov účtovania, spôsobom A účtovania zásob.
Nakúpené zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním.
Nakúpené zásoby sa pri úbytku oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nedokončená výroba, polotovary, výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi
v zložení priame náklady a časť nepriamych nákladov ktoré sa vzťahujú na výrobu.

-

Peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky sa oceňujú pri ich vzniku menovitou hodnotou. Pohľadávky
pri odplatnom nadobudnutí sa oceňujú obstarávacou cenou.

-

Majetok obstaraný iným spôsobom ako darovaním, zámennou zmluvou, novozistený pri inventarizácii sa oceňuje
reálnou hodnotou.

2

Poznámky Úč PODV 3 – 01

DIČ
IČO

2021860071
36625124

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku
Ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu, ocenenie majetku sa upraví
tvorbou opravných položiek.
c) Určenie ocenenie záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.
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.
d) Určenie ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou
hodnotou
„Nemá obsahovú náplň.“

e) Určenie ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi
„Nemá obsahovú náplň.“
f) Stanovenie metódy vlastného imania
„Nemá obsahovú náplň.“
g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Predpokladaná doba
Metóda odpisovania
Odpisová sadzba
používania
Budovy a stavby
20
lineárna
1/20
SHV a SHV stroje
12
lineárna
1/12
SHV a SHV stroje
6
lineárna
1/6
Dopravné prostriedky
4
lineárna
1/4
Základné stádo
4
lineárna
1/4
Majetok sa začína odpisovať v mesiaci kedy bol zaradený do užívania. Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby
používania majetku, pričom ÚJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného majetku. Podrobný účtovný
odpisový plán po položkách vedie ÚJ s podporou softvéru, daňové odpisy sú v súlade so zákonom o dani z príjmov.
Účtovná jednotka nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku.
h) Informácie o poskytnutých dotáciách; pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

1. Podpora na veľké dobytčie jednotky

6 056,40

7 014,00

2.Platba na výkrm vybraných kategórií
hovädzieho dobytka

2 332,11

1 554,32

3.Podpora jednotná platba na plochu

78 355,31

78 355,31

41 891,85

41 891,85

54 672,55

54 672,55

6.Úhrady finančnej disciplíny

1 556,21

1 556,21

7.Platby na ekologické poľnohospodárstvo

67 590,68

67 590,68

Názov položky

4.Platby na poľnohospodárske postupy
prospešné pre klímu a životné prostredie
5.Platby pre vybrané oblasti s prírodnými
alebo inými obmedzeniami

K položkám čísla 3 – 7 do podania daňového priznania nebolo vydané Rozhodnutie o platbách, sú ocenené odhadom.
Investičná dotácia na obstaranie majetku v účtovnom období nebola prijatá.
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5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
s uvedením vplyvu na vlastné imanie a informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných
v bežnom účtovnom období s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia.
„Nemá obsahovú náplň.“

Článok IV – Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
1) Informácie k dlhodobému majetku, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill – dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu
a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty.
„Nemá obsahovú náplň.“
2) Informácie o významných položkách majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto
zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia.
„Nemá obsahovú náplň.“
3) Informácia o záväzkoch
a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov

0,00

0,00

b) Celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsob zabezpečenia záväzkov
„Nemá obsahovú náplň.“
4) Informácia o vlastných akciách
„Nemá obsahovú náplň.“
5) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah a výskyt
„Nemá obsahovú náplň.“

Článok V – Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1) Informácie o iných aktívach a pasívach – podmienený majetok a záväzky
a) Podmienený majetok
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Práva zo servisných zmlúv

0,00

0,00

Práva z poistných zmlúv

0,00

0,00

Práva z koncesionárskych zmlúv

0,00

0,00

Práva z licenčných zmlúv

0,00

0,00

Práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane z príjmov

0,00

0,00

Práva z privatizácie

0,00

0,00

Práva zo súdnych sporov

0,00

0,00

Iné práva

0,00

0,00

Druh podmieneného majetku
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b) Podmienené záväzky
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zo súdnych rozhodnutí

0,00

0,00

Z poskytnutých záruk

0,00

0,00

Zo všeobecne záväzných právnych
predpisov

0,00

0,00

Zo zmluvy o podriadenom záväzku

0,00

0,00

Z ručenia

0,00

0,00

Práva z privatizácie

0,00

0,00

Iné podmienené záväzky

0,00

0,00

Druh podmieneného záväzku

2) Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch
„Nemá obsahovú náplň.“
3) Informácie o skutočnostiach sledovaných na podsúvahových účtoch
„Nemá obsahovú náplň.“

Článok VI – Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
„Nemá obsahovú náplň.“

Článok VII – Ostatné informácie
1) Informácie o práve poskytovať služby vo verejnom záujme
„Nemá obsahovú náplň.“
2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby
„Nemá obsahovú náplň.“
3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci
„Nemá obsahovú náplň.“

Zostavené dňa: 31.03.2017
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