Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 46661131

DIČ: 2023533589

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2016
zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, 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 podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení
neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/18009/2014-74 – FS č.10/2014)
a) Základné informácie o účtovnej jednotke:
Obchodné meno:

Terminal Košice s.r.o.

Sídlo:

Južná trieda 82, 040 01 Košice

Dátum založenia:

16.06.2012

Dátum vzniku:

16.06.2012

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.
c) Informácie o počte zamestnancov
Informácie k prílohe č.3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, z toho:
0

0

počet vedúcich zamestnancov

0

0

0

d) Údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením
obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia:
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa §56 ods. 5 Obchodného
zákonníka.
e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Účtovná závierka spoločnosti Terminal Košice s.r.o. k 31. 12. 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §
17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.
f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom
účtovnej jednotky:
Účtovná závierka za rok 2015 bola schválená 26.04.2016.
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C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:
Účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 zákona o účtovníctve v platnom
znení.
D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:
a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
d) výnosoch,
e) nákladoch,
f) daniach z príjmov,
g) údajoch na podsúvahových účtoch,
h) iných aktívach a iných pasívach,
i) spriaznených osobách,
j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
k) prehľade zmien vlastného imania,
l) prehľade peňažných tokov.
E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:
a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu
majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v porovnaní
s predchádzajúcim účtovným obdobím.
c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:
Č.
Názov položky
Spôsob oceňovania
1.
Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:
Obstarávacia cena
2.
Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:
Vlastné náklady
3.
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):
Reprodukčná obstarávacia cena
4.
Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:
Obstarávacia cena
5.
Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:
Vlastné náklady
6.
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):
Reprodukčná obstarávacia cena
7.
Dlhodobý finančný majetok:
Obstarávacia cena
8.
Zásoby obstarané kúpou:
Obstarávacia cena
9.
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
Vlastné náklady
10.
Zásoby obstarané inak (darom):
Reprodukčná obstarávacia cena
11.
ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:
Menovitá hodnota
12.1. Vlastné pohľadávky:
Menovitá hodnota
12.2
Kúpené pohľadávky:
Obstarávacia cena
13.
Krátkodobý finančný majetok:
Obstarávacia cena
14.
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
Menovitá hodnota
15.
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:
Menovitá hodnota
16.
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:
Menovitá hodnota
17.
Deriváty:
Menovitá hodnota
18.
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:
Menovitá hodnota
19.
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o Obstarávacia cena
kúpe prenajatej veci:
20.
Majetok obstaraný v privatizácii:
Bez náplne
21.
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:
Menovitá hodnota
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d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pre účtovné odpisy:
Spoločnosť eviduje majetok v členení:
- Nehmotný majetok
- Hmotný majetok
A. Hmotný majetok
- ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1700,- EUR spoločnosť účtuje pri obstaraní do nákladov,
- dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene nad 1700,- EUR, spoločnosť eviduje na účtoch
dlhodobého hmotného majetku a odpisuje podľa odpisového plánu .
B. Nehmotný majetok
- ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 2400,- EUR spoločnosť účtuje pri obstaraní do nákladov,
- dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene nad 2400,- EUR, spoločnosť eviduje na účtoch
dlhodobého nehmotného majetku a odpisuje podľa odpisového plánu .
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína počnúc mesiacom zaradenia majetku do
používania na základe stanoveného individuálneho odpisového plánu.
Rozhodujúcou podmienkou začatia odpisovania je povinnosť zaúčtovania do majetku spoločnosti. Odpisovanie
dlhodobého majetku začína v mesiaci zaúčtovania do účtovej skupiny 02. Odpisovanie dlhodobého majetku sa
končí mesiacom, v ktorom bola odpísaná jeho cena evidovaná v účtovníctve. V prípade vyradenia dlhodobého
majetku, ktorý má zostatkovú cenu, uplatní sa odpis posledný krát v mesiaci vyradenia uvedeného majetku.
V roku 2016 nie je prerušený daňový odpis majetku .

Dlhodobý majetok

Dlhodobý hmotný majetok
Hotely, Budovy pre administratívu
Budovy, Priemyselné stavby
Stroje, Prístroje a Zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný DHM
Dlhodobý nehmotný majetok
Software
Drobný DNM

Predpoklad.
doba použ.

Metóda
odpisovania

40 rokov
20 rokov
6 -12 rokov
4 roky
2 roky

lineárna
lineárna
lineárna
lineárna
lineárna

4 roky
2 roky

lineárna
lineárna

Odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom nahor.

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia:
Spoločnosti neboli poskytnutné na obstaranie majetku žiadne dotácie.
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f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov;
súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období
účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia:
Spoločnosť neúčtovala o významných chybách minulých účtovných období v bežnom účtovnom období.
F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:
a) Dlhodobý nehmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

Aktivované
náklady
na vývoj
B

ObstaOceniteľOstatný
Softvér
Goodwill
rávaný
né práva
DNM
DNM
c

d

e

f

g

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

H

i

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný Aktivované
ObstaOceniteľOstatný
majetok
náklady Softvér
Goodwill
rávaný
né práva
DNM
na vývoj
DNM
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia

b

c

d

e

f

g

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

h

i

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
Účtovná jednotka neeviduje.
a) Dlhodobý hmotný majetok za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
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Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného obdobia

Samos-tatné
Pestovahnuteľné veci
teľské celky
Pozemky Stavby
a
trvalých
súbory hnuteľporastov
ných vecí
b

c

d

e

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnut
é preddavky na
DHM

Spolu

f

g

h

i

j

200

200

200

200

200

200

200

200

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

Pozemky

b

Samos-tatné
Pestovahnuteľné veci
teľské celky
Stavby
a
trvalých
súbory hnuteľporastov
ných vecí
c

d

e

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

f

g

ObPoskytstará- nuté predSpolu
vaný davky na
DHM
DHM
h

i

j

200

200

200

200

0

0

200

200

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
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b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:
Spoločnosť vlastní dlhodobý hmotný majetok ktorý je poistený.
c.1) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:
Účtovná jednotka neeviduje.
c.2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:
Účtovná jednotka neeviduje.
d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva,
ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:
Účtovná jednotka neeviduje takýto dlhodobý majetok.
e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo
vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:
Účtovná jednotka neeviduje takýto nehnuteľný majetok.
f) Majetok, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty:
Účtovná jednotka neeviduje.
g) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku:
Účtovná jednotka neeviduje opravné položky k nadobudnutému majetku.
h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a to v členení na:
1. Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období: neeviduje
2. Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: neeviduje
3. Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: neeviduje
i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa
jednotlivých položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva účtovná jednotka v inej účtovnej
jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej materskou účtovnou jednotkou, uvádza sa aj obchodné meno,
sídlo, výška vlastného imania a výsledku hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky:
Účtovná jednotka neeviduje
j) Obstarávacia cena zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na
začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku v obstarávacej cene počas bežného
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia:
Účtovná jednotka neeviduje
l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:
Účtovná jednotka neeviduje
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k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pričom
sa uvádza stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, zmeny počas bežného účtovného
obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia:
Účtovná jednotka neeviduje
l) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať:
Účtovná jednotka neeviduje
m) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou
alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku
vlastného imania:
Účtovná jednotka neeviduje
n) Opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa
uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného
účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania: netvorili
o) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi
nakladať:
Účtovná jednotka neeviduje.
p) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj, a to v členení na:
1. Všeobecné údaje, pričom sa uvádza:
1a. Hodnota tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na
predaj, ktorá bola v bežnom účtovnom období vykázaná vo výnosoch:
1b. Metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj
vykázaných v bežnom účtovnom období:
1c. Metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti, určenej na
predaj:
1d. Opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že
počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného
transferu sa zohľadňuje jednotlivo a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov:
1da. Výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa:
1db. Objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov:
1dc. Pre nedokončenie dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi:
1dd. Zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na
dokončenie nehnuteľnosti:
2. Údaje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka neboli dokončené:
Účtovná jednotka neeviduje
r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné
účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania:
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Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky

A
Pohľadávky
z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ
a MÚJ
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba
OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

c

d

Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
majetku
z účtovníctva
e

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam.
s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:
Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok
Názov položky
a

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu

2041

2041

2041

2041

Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

t) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy
zabezpečenia:
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Účtovná jednotka neeviduje.
u) Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené
právo s nimi nakladať:
Účtovná jednotka neeviduje.
v) Odložená daňová pohľadávka, pričom sa uvedie opis jej vzniku:
Účtovná jednotka nemá povinnosť auditu a preto nemá aj povinnosť účtovať o odloženej dani.
w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku:
Informácie k prílohe č.3 písm. w) o krátkodobom finančnom majetku
Názov položky
Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

6086

6786

1855

1855

7941

8641

Vkladové účty v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky termínované
Peniaze na ceste
Spolu

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením stavu na
začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci
bežného účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania:
Účtovná jednotka neeviduje.
y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom
má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:
Účtovná jednotka neeviduje.
za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou
hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:
Účtovná jednotka neeviduje.
zb) Informácie o vlastných akciách:
1. dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,
2. počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a počet a menovitá
hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto
vlastných akcií na upísanom základnom imaní,
3. počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počet a hodnota, za ktorú
sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
4. počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe
k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní.
zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:
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zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa:
Účtovná jednotka neeviduje.
G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:
a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to:
1. Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené
základné imanie:
Základné imanie vo výške 10.100,- EUR
2. Hodnota upísaného vlastného imania:
Hodnota vlastného imania je 9122,-EUR
3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom
období:
Informácia k prílohe č.3 časti G. písm. a) bod 3 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
741

Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

741

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

741

Tabuľka č. 2
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi, členmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu
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b) Jednotlivé druhy rezerv za účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba,
použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie
predpokladaný rok použitia rezerv:
Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. b) o rezervách
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

a

b

c

d

e

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:
Rezerva na ÚZ
Rezerva na nevyčerpanú
dovolenku + odvody
Rezerva na energie SPP
Rezerva VES

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

a
Dlhodobé rezervy, z toho:

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

b

c

d

a

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

Krátkodobé rezervy, z toho:
Rezerva na ÚZ
Rezerva na nevyčerpanú
dovolenku + odvody
Rezerva na energie SPP
Rezerva VES a iné
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c, d) Výška záväzkov po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov do lehoty splatnosti podľa zostatkovej doby splatnosti:
Informácie
Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Krátkodobé záväzky spolu

1060

1300

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane

1060

1300

Záväzky po lehote splatnosti
e) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to
s uvedením formy zabezpečenia:
Účtovná jednotka neeviduje.
f) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku:
Účtovná jednotka nemá povinnosť auditu a preto nemá aj povinnosť účtovať o odloženej dani.
g) Záväzky zo sociálneho fondu:
Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu
h) Vydané dlhopisy:
Účtovná jednotka neeviduje
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i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – mena, charakter, hodnota v cudzej mene, výška úroku,
splatnosť:
Účtovná jednotka neeviduje
Informácie k prílohe č.3 časti G. bod i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1
Suma
Suma istiny
Suma istiny
istiny
v príslušnej
v príslušnej
Úrok
v eurách
mene za
Dátum
mene
Názov položky
Mena
p. a.
za bežné bezprostredne
splatnosti
za bežné
v%
účtovné
predchádzajúúčtovné
obdobie
ce účtovné
obdobie
obdobie
a
b
c
d
e
f
g
Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery

Tabuľka č. 2

Názov položky

a
Dlhodobé pôžičky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné
účtovné
obdobie

b

c

d

e

Suma
istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie

f

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostred-ne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
g

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci
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i.2) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - hodnota v eurách a forma zabezpečenia:
Účtovná jednotka neeviduje
j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:
Účtovná jednotka neeviduje významné položky časového rozlišenia.
k) Významné položky derivátov:
Účtovná jednotka neeviduje
l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia:
Účtovná jednotka neeviduje
m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu:
Informácie k prílohe č.3 v časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov
položky

a

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Splatnosť
od jedného
roka do piatich
rokov vrátane
C

Splatnosť
od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
f

do jedného
roka
vrátane
b

viac ako
päť rokov

do jedného
roka vrátane

d

E

viac ako
päť rokov
g

Istina
Finančný náklad
Spolu
H. Informácie o výnosoch:
a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov
a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:
Tržby z prijatých služieb sú vo výške 500,- eur.
b) Zmeny stavu zásob vlastnej výroby; ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci
predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody
vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, zmena metódy oceňovania, dary:
Účtovná jednotka neeviduje.
c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov: ÚJ neeviduje.
d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti: ÚJ neeviduje.
e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza
hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: ÚJ neeviduje.
f) Suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného účtovného obdobia
a ich opis a suma položiek výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa predchádzajúcich
účtovných období a ich opis: ÚJ neeviduje.
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g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods.1 písm. a) druhého bodu zákona o účtovníctve (pre účely testu povinnosti
auditu), pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka
vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva na schopnosť
účtovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti, napr. úrokové
výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného majetku:
Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

500

1701

500

1701

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

I. Informácie o nákladoch:
a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby:
Náklady za poskytnuté služby predstavujú sumu 0,-Eur.
b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti: jedná sa o poistenie majetku a
odpisy majetku.
c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza suma
kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: úroky, kurzové straty a poplatky banke.
d) Opis a suma položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného účtovného
obdobia a položiek nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných
období: účtovná jednotka neeviduje.
e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom: ÚJ nemá povinnosť overenia
individuálnej účtovnej závierky audítorom.

J. Informácie o daniach z príjmov:
a,b,c,d,e) Informácie o daniach z príjmov:
Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov
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Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej
straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová
pohľadávka neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu
neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom
účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich
účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých
daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných
rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky
účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty
nákladov a výnosov

f,g) Informácie o daniach z príjmov:
Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
Základ dane

Daň

Daň
v%

Základ dane

Daň

Daň
v%

b

c

d

e

f

g

500,00

X

x

1701,00

X

x

teoretická daň

x

110,00

22

x

374,22

22

Daňovo neuznané náklady

0

0

Výnosy nepodliehajúce dani

0

0

a
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:

Vplyv nevykázanej odloženej daňovej
pohľadávky
Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane
Iné
Spolu

500,00

110,00

22

1701,00

374,22

22

Splatná daň z príjmov

x

110,00

22

x

374,22

22

Odložená daň z príjmov

x

Celková daň z príjmov

x

960,00

22

x
960,00

22

x
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K . Údaje na podsúvahových účtoch:
Tu sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o
pohľadávkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu:
Účtovná jednotka neeviduje.
L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:
a) Podmienené záväzky – opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí,
z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku
a z najrôznejších foriem ručenia:
Účtovná jednotka neeviduje.
b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám (spriaznené osoby sú - napr.
majetkovo prepojené osoby, personálne prepojené osoby, vedúci zamestnanci a ich blízke osoby,
významní veritelia, významní obchodní partneri):
Účtovná jednotka neeviduje.
c) Podmienený majetok – opis a hodnota pravdepodobného majetku, ktorým je možný majetok, ktorý
vznikol z minulých udalostí a jeho existencia závisí od neistej udalosti v budúcnosti nezávisle na
účtovnej jednotke – napr. práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv,
licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov a práva
z privatizácie:
Účtovná jednotka neeviduje.
M. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:
a,b) Zoznam obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, pričom sa uvedie najmä – druh
obchodu (napr. kúpa alebo predaj, tovar alebo služby, licenčné právo, pôžička) a finančná hodnota obchodu:
Účtovná jednotka neeviduje.
N. Následné udalosti - informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky:
a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledok okolností, ktoré nastali po dni, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien:
Účtovná jednotka neeviduje.
b) Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom,
ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka:
Účtovná jednotka neeviduje.
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c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky:
V účtovnej jednotke nenastali žiadne zmeny spoločníkov.
d) Prijaté rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti:
Neboli prijaté žiadne rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti.
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku:
Účtovná jednotka neeviduje zmeny významných položiek finančného majetku.
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky,
prevádzkarne:
Netýka sa účtovnej jednotky.
g) Vydané dlhopisy a iné cenné papiere:
Účtovná jednotka neeviduje.
h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky:
Netýka sa účtovnej jednotky.
i) Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napr. živelná pohroma:
Účtovná jednotka neeviduje.
j) Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky:
Netýka sa účtovnej jednotky.
O. Prehľad zmien vlastného imania
Bežné účtovné obdobie:
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:

9582

Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:

-460

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:

9122

Dôvody zmien vlastného imania v členení:
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):

x
10100

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):
c) emisné ážio (účet 412):
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):

888
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i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):

-1406

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):

-460

k) vyplatené dividendy:
l) ďalšie zmeny vlastného imania:
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia:

4227

Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia:

5355

Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia:

9582

Dôvody zmien vlastného imania v členení:
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účte 411):

x
10100

b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419):
c) emisné ážio (účet 412):
d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422):
e) ostatné kapitálové fondy (účet 413):
f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416):
g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427):
h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428):

147

i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429):

-1406

j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431):

741

k) vyplatené dividendy:
l) ďalšie zmeny vlastného imania:
m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491):

P. Prehľad o peňažných tokoch: účtovná jednotka nie je povinná prikladať
R. Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby: bez náplne
S. Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci: bez náplne
T. Informácie o službách vo verejnom záujme: bez náplne
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