Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 36 348 287 DIČ: 2022081380
Spanner SK, k.s.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017
(v celých eurách)
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. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
a) Základné informácie o účtovnej jednotke
Obchodné meno:

Spanner SK, k.s.

Sídlo:

Robotnícka 4352, 017 01 Považská Bystrica

Dátum založenia:

11.10.2005

Dátum vzniku:

11.10.2005

Spoločníci:
Komplementár – štatutárny orgán
Spanner, s.r.o.
Robotnícka 4352
017 01 Považská Bystrica

Komanditista
Thomas Bleul – Nemecko
Helmut Spanner - Nemecko

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky
▪
reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
▪
organizovanie kurzov, školení a seminárov,
▪
organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí,
▪
prieskum trhu a verejnej mienky,
▪
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
▪
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
▪
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
▪
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
▪
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
▪
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
▪
výroba dielov a súčiastok pre automobilový priemysel alebo obdobné priemyselné odvetvie (okrem vykonávania
činností výrobcu a zástupcu výrobcu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky) v rozsahu
voľnej živnosti,
▪
výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
▪
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,
▪
výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov.
c) Informácie o počte zamestnancov
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

22

20

23

20

1

1

d) Údaje o neobmedzenom ručení
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
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e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1.
januára 2017 do 31.decembra 2017. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 29.marca 2017.
C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU
Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.
D. 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 ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
a) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.
b) Účtovné zásady a účtovné metódy boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
b) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa predpokladanej doby budúcich úžitkov. Odpisovať
sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobo nehmotného majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého
obstarávacia cena je 2 400 eur a nižšia s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa účtuje na účet 518 – Ostatné
služby.
c) Odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku
U dlhodobého nehmotného majetku sa stanoví dĺžka odpisovania v mesiacoch maximálne na dobu 5 rokov. Doba
odpisovania sa stanoví podľa predpokladanej doby využitia. Výška mesačných odpisov je podiel vstupnej ceny
majetku a počtu mesiacov odpisovania.
2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi
sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na
výrobu a inú činnosť.
3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - Spoločnosť doteraz neobstarala.
4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
a) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
b) Dlhodobý hmotný majetok sa zaradí do účtových odpisových skupín podľa kódu klasifikácie produkcie
rovnakých, ako sú stanovené pre účely daňových odpisov. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého
hmotného majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je 1 700 eur a
nižšia s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách. Pozemky, predmety z drahých kovov
sa neodpisujú.
5. Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť vlastnou činnosťou
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi
sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na
výrobu a inú činnosť.
6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – Spoločnosť doteraz neobstarala.
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7. Dlhodobý finančný majetok
Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich
s obstaraním.
8. Zásoby obstarané kúpou
Nakupované zásoby sa prvotne oceňujú obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, prepravné, poistné, provízie, skonto). Úroky z úverov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.
9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými náklady, ktoré zahrňujú priame náklady (priamy
materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady), časť nepriamych nákladov, bezprostredne súvisiacich
s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa
v závislosti od zúčtovaných priamych miezd týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou
vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.
Zníženie hodnoty zásob sa realizuje vytvorením opravnej položky.
Vyskladňovanie rovnakého druhu zásob sa uskutočňuje metódou FIFO.
Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva spôsobom „B“.
10. Zásoby obstarané iným spôsobom – Spoločnosť doteraz neobstarala.
11. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj
Ak sa dá výsledok zo zákazkovej výroby spoľahlivo oceniť a existuje predpoklad, že zákazka nebude stratová,
vykazuje sa výnos metódou stupňa dokončenia. Stupeň dokončenia sa stanoví ako pomer doteraz vynaložených
nákladov v súvislosti so zákazkovou výrobou k celkovým rozpočtovaným nákladom. Ak je pravdepodobné, že
celkové náklady presiahnu celkové výnosy z danej zákazkovej výroby, strata sa vykáže ako náklad. Hodnota
vynaložených nákladov a zisk, resp. strata účtovaná v súvislosti s každou zákazkovou výrobou, sa porovnáva
k súvahovému dňu s čiastkovou fakturáciou. Ak vynaložené náklady a vykázané zisky ( po odpočítaní vykázaných
strát) prevyšujú čiastkovú fakturáciu, vykazuje sa zostatok ako čiastky nevyfakturované odberateľom. V prípade,
ak čiastkové faktúry sú vyššie ako vynaložené náklady plus vykázané zisky (po odpočítaní vykázaných strát),
vykazuje sa zostatok ako čiastka dlžná odberateľom.
Zákazková výstavba nehnuteľnosti – priebežný transfer
Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia.
Zákazková výstavba nehnuteľnosti – ostatná (nie priebežný transfer)
Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – ostatná (nie priebežný transfer) sa vykazuje metódou tzv.
nulového zisku, t. j. zisk sa vykáže pri predaji nehnuteľnosti.
Spoločnosť neúčtuje o zákazkovej výrobe.
12. Pohľadávky
a) Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
Zníženie ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným pohľadávkam
a nevymožiteľným pohľadávkam.
b) Pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka viac ako 12 mesiacov, sa
vykazujú ako dlhodobé a pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka menej
ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé.
13. Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok sa oceňuje:
- obstarávacou cenou pri nadobudnutí za odplatu vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním,
- reprodukčnou obstarávacou cenou pri bezodplatnom nadobudnutí,
- reálnou hodnotou pri nadobudnutí vkladom alebo kúpou podniku alebo jeho časti
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa ocenenie upravuje na reálnu hodnotu podľa § 27 zákona
o účtovníctve. Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
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15. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.
Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Rezervy sa vytvárajú, ak má Spoločnosť súčasný zákonný, zmluvný alebo mimozmluvný záväzok, ktorý je
dôsledkom minulých udalostí a na základe ktorého pravdepodobne dôjde k úbytku ekonomických úžitkov,
a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto záväzkov. 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. Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.
16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
17. Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na
výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania. Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie
na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok
hospodárenia, priamo do vlastného imania.
18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku
a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.
19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
20. Majetok obstaraný v privatizácii
21. Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov
Splatná daň z príjmov je vo výške 21 %.
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
▪
dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich
daňovou základňou,
▪
možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu
od základu dane v budúcnosti,
▪
možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného
priebehu jeho opotrebenia Odpisovať sa začína v mesiaci, kedy bol dlhodobý majetok uvedený do používania. Drobný
dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 eur a nižšia, sa odpisuje jednorazovo
pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

Aktivované náklady na vývoj
Softvér
Oceniteľné práva (licencia)
Drobný dlhodobý nehmotný majetok

Predpokladaná
doba používania
v rokoch
5
5
5
rôzna

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

lineárna
lineárna
lineárna
jednorazový odpis

20
20
20
100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného
priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, kedy bol dlhodobý majetok uvedený do používania. 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. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:

4

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 36 348 287 DIČ: 2022081380
Spanner SK, k.s.
Predpokladaná
doba používania v rokoch
40
20
4 až 6
4 až 6
rôzna

Stavby – skupina 6
Stavby - skupina 5
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok

Metóda
odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna
lineárna
jednorazový odpis

Ročná odpisová
sadzba v %
2,5
5
25 až 16,67
25 až 16,67
100

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie
dotácie sa organizácii dotácia poskytne. Dotácie na hospodársku činnosť organizácia účtuje do výnosov v časovej a vecnej
súvislosti s vynaloženými nákladmi na príslušný účel. Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého
nehmotného majetku sa najskôr účtujú ako výnosy budúcich období a do výnosov sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti
so zaúčtovanými odpismi z tohto dlhodobého majetku.
f) Opravy významných chýb minulých účtovných období
Opravy významných chýb minulých účtovných období Spoločnosť účtuje na účtoch Nerozdelený zisk minulých rokov alebo
Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. Opravy
nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období s vplyvom na výsledok hospodárenia.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku za bežné a bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie je uvedený nižšie.
Spoločnosť neúčtovala o dlhodobom nehmotnom majetku v bežnom ani v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období.
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

b

c

OceniteľOstatný
Goodwill
né práva
DNM
d

e

f

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

g

h

i

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
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Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

b

c

OceniteľOstatný ObstarávaGoodwill
né práva
DNM
ný DNM
d

e

f

g

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

h

i

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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Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

Pozemky

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci a
súbory
hnuteľných vecí

b

c

d

11 634

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov
e

PoskytZákladné
Obnuté
stádo
Ostatný starápreda ťažné
DHM
vaný
davky na
zvieratá
DHM
DHM
f

g

i

231 631
176 400

j

243 265
5 566 262 145

15 000

459 111

228 364

15 000

243 364

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

h

Spolu

11 634

408 031

5 566 33 781

459 012

176

161 506

161 682

455

35 937

36 392

631

197 443

198 074

11 458

70 125

81 583

11 003

210 588

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

5 566

260 938
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

Pozemky

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci a
súbory
hnuteľných vecí

b

c

d

11 634

11 634

PoskytZákladné
Obnuté
stádo
Ostatný starápreda ťažné
DHM
vaný
davky na
zvieratá
DHM
DHM
f

g

h

i

Spolu

j

397 146
11 634

165 515

165 515

231 631

243 265

339 176

339 176

176

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

e

397 146

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov

176

176
177 670

177 670

161 506

161 682

57 970

57 970

70 125

81 583

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

11 458

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Poistenie majetku je zabezpečené poistnými zmluvami uzatvorenými v rozsahu všeobecných zmluvných podmienok.
Poistná suma dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zodpovedá jeho oceneniu v účtovníctve.
c) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok,
pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Dlhodobý nehmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
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d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale
ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
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
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
f) Majetok, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
g) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku
Spoločnosť nemá pre danú položku obsahovú náplň.
h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie, v členení
1. Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období: 0 €
2. Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: 0 €
3. Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období: 0 €
i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku
Spoločnosť v uvedenej štruktúre neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku v bežnom ani v bezprostredne predchádzajúcom
účtovnom období.
Bežné účtovné obdobie
Obchodné meno
a sídlo spoločnosti,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Podiel ÚJ
na ZI
v %

Podiel ÚJ
na hlasovacích
právach
v%

Hodnota vlastn
ého imania ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený
DFM

Výsledok
hospodárenia ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Účtovná
hodnota
DFM

a

b

c

d

e

f

x

x

Dcérske účtovné jednotky

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Ostatné realizovateľné CP a podiely

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

DFM spolu

x

x
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j) Dlhodobý finančný majetok
Prehľad o obstarávacej cene jednotlivých zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek
súvahy a jeho pohybov za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie.
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý
finančný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatk
u účtovného
obdobia
Prírastky

Podielové
CP a podiely
Podielové CP
v spoloča podiely
nosti s podsv DÚJ
tatným
vplyvom
b

c

Ostatné
dlhodobé
CP
a podiely
d

Pôžičky
Pôžičky
s dobou
ObPoskytÚJ
Ostatný splatstará- nuté predSpolu
v kons.
DFM
nosti
vaný davky na
celku
najviac DFM
DFM
jeden rok
e

f

g

h

i

j

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý
finančný
majetok

a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatk
u účtovného
obdobia
Prírastky

Podielové
CP a podiely
Podielové CP
v spoloča podiely
nosti s podsv DÚJ
tatným
vplyvom
b

c

Ostatné
dlhodobé
CP
a podiely
d

Pôžičky
Pôžičky
s dobou
ObPoskytÚJ
Ostatný splatstará- nuté predSpolu
v kons.
DFM
nosti
vaný davky na
celku
najviac DFM
DFM
jeden rok
e

f

g

h

i

j

Úbytky
Presuny
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Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
Spoločnosť neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku v bežnom účtovnom období.
l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku
Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP
držané do splatnosti

Druh
CP

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

a
Do splatnosti viac ako päť
rokov
Do splatnosti viac ako tri roky
a najviac päť rokov vrátane
Do splatnosti viac ako jeden
rok a najviac tri roky vrátane
Do splatnosti do jedného roka
vrátane
Dlhové CP držané do
splatnosti spolu

b

c

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

d

e

Vyradenie
dlhového CP z
účtovníctva
v účtovnom
období
f

Stav
na konci
účtovného
obdobia
g

X

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

a

b

c

d

Vyradenie
pôžičky
z účtovníctva
v účtovnom
období
e

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

Do splatnosti viac ako päť rokov
Do splatnosti viac ako tri roky
a najviac päť rokov vrátane
Do splatnosti viac ako jeden rok
a najviac tri roky vrátane
Do splatnosti do jedného roka
vrátane
Dlhodobé pôžičky spolu

11

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 36 348 287 DIČ: 2022081380
Spanner SK, k.s.

Spoločnosť neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku v bežnom účtovnom období.
k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku
Spoločnosť netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku.
m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná
jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Dlhodobý finančný majetok – ocenenie ku dňu zostavenia ÚZ

Vplyv ocenenia na VH/VI

Reálna hodnota
Metóda vlastného imania
o) Opravné položky k zásobám

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Zásoby

a

Tvorba
OP

c

Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP Zúčtovanie OP
z dôvodu
z dôvodu
zániku
vyradenia
opodstatnenosti
majetku
z účtovníctva
d
e

Stav OP na
konci
účtovného
obdobia
f

Materiál
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky na
zásoby
Zásoby spolu
Dôvod tvorby/zúčtovania opravných položiek k zásobám: Spoločnosť v bežnom účtovnom období netvorila opravné položky
k zásobám.
Nehnuteľnosť na predaj

Hodnota

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi
nakladať
Spoločnosť nevlastní žiadne zásoby, pri ktorých by mala obmedzené právo s ním nakladať.
Zásoby

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo

q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj
Spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj v bežnom ani
v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období.
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Za bežné účtovné
obdobie

Názov položky
a
Výnosy zo zákazkovej výroby

b

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
c

Sumár od začiatku
zákazkovej výroby až do
konca bežného
účtovného obdobia
d

Náklady na zákazkovú výrobu
Hrubý zisk / hrubá strata

Hodnota zákazkovej výroby

Za bežné účtovné obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na
zákazkovej výrobe
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo
metódou nulového zisku

b

Sumár od začiatku zákazkovej
výroby až do konca bežného
účtovného obdobia
c

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

Názov položky
a
Výnosy zo zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj
Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj

Za bežné
účtovné
obdobie
b

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
c

Sumár od začiatku zákazkovej
výstavby nehnuteľnosti určenej
na predaj až do konca bežného
účtovného obdobia
d

Hrubý zisk / Hrubá strata
r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za 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
Iné pohľadávky

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba
OP
c

Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
z dôvodu zániku
majetku
opodstatnenosti
z účtovníctva
d
e

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

Pohľadávky spolu
Dôvod tvorby/zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam: Spoločnosť v bežnom účtovnom období netvorila opravné
položky k pohľadávkam.
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s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
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
Pohľadávky z obchodného styku

0
49 650

23 717

73 367

Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Čistá hodnota zákazky
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Sociálne poistenie

10 947

10 947

Daňové pohľadávky a dotácie

35 233

35 233

2 176

2 176

Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

98 006

23 717

121 723

t), u) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením
formy zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva

Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu
Hodnota pohľadávky
záložného práva

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

x

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
v) Odložená daňová pohľadávka
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku
a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
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Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné

Opis vzniku odloženej daňovej pohľadávky: Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky
Vkladové účty v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky termínované

54

2 403

20 817

126 198

20 871

128 601

Peniaze
Banky na ceste
Spolu

Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre položky krátkodobého finančného majetku uvedeného v nasledovnej tabuľke:

Krátkodobý finančný majetok
a

Stav na začiatku
účtovného obdobia
b

Bežné účtovné obdobie
Prírastky
Úbytky
c

d

Stav na konci
účtovného obdobia
e

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosťou do jedného
roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu
x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný
majetok
a

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba
OP
c

Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
z dôvodu zániku
majetku
opodstatnenosti
z účtovníctva
d
e

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný
majetok spolu
Dôvod tvorby/zúčtovania opravných položiek ku krátkodobému finančnému majetku: Spoločnosť v bežnom účtovnom
období netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.
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y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Spoločnosť môže voľne disponovať s uvedeným krátkodobým finančným majetkom.
Názov položky

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.

Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie/zníženie
hodnoty (+/-)

a
Majetkové CP na obchodovanie

b

Vplyv ocenenia na
výsledok hospodárenia
bežného účtovného
obdobia
c

Vplyv ocenenia na
vlastné imanie
d

Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok spolu
zb) Informácie o vlastných akciách
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Položka časového rozlíšenia

3 458

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
6 069

3 458

6 069

Bežné účtovné obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé
Náklady budúcich období krátkodobé
Príjmy budúcich období dlhodobé
Príjmy budúcich období krátkodobé
Spolu

zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa
Spoločnosť neprenajíma žiaden majetok formou finančného prenájmu.

Názov položky

a

Bežné účtovné obdobie
Splatnosť
od jedného
do jedného
roka do
viac ako päť
roka
piatich rokov
rokov
vrátane
vrátane
b
c
d

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Splatnosť
od jedného
do jedného
roka
viac ako päť
roka vrátane
do piatich
rokov
rokov vrátane
e
f
g

Istina
Finančný výnos
Spolu
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G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie
-61 946 €
1. Opis základného imania
Základné imanie zapísané v Obchodnom registri:
33 194 €
2. Hodnota upísaného vlastného imania
0€
3. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období

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 období
Úhrada straty spoločníkmi, členmi
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

Názov položky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
73 556
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

73 556

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

73 556

4. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä
zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
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b) Rezervy za bežné účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

b

c

d

e

a

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

Dlhodobé rezervy, z toho:
Zákonné rezervy
Ostatné rezervy
Krátkodobé rezervy, z toho:

12 493

10 520

12 493

10 520

Zákonné rezervy

12 493

9 820

12 493

9 820

Ostatné rezervy

700

700

Predpokladaný rok použitia rezerv: 2018
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

b

c

d

e

a

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

Dlhodobé rezervy, z toho:
Zákonné rezervy
Ostatné rezervy
Krátkodobé rezervy, z toho:

8 170

12 493

8 170

12 493

Zákonné rezervy

8 170

12 493

8 170

12 493

Ostatné rezervy

c, d) Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti a štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Názov položky
Dlhodobé záväzky spolu

Bežné účtovné obdobie
62 686

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane
Záväzky po lehote splatnosti

62 686
173 347

328 488

147 519
25 828

e) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením
formy zabezpečenia
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
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f) Odložený daňový záväzok
Spoločnosť nemá povinnosť účtovať o odloženej dani.
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku
a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné
Opis vzniku odloženého daňového záväzku:
g) Záväzky zo sociálneho fondu
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

2 243

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu

2 243

Čerpanie sociálneho fondu

2 083

Konečný zostatok sociálneho fondu

160

h) Vydané dlhopisy
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
Názov vydaného dlhopisu

Menovitá
hodnota

Počet

Emisný
kurz

Úrok

Splatnosť
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i.1) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné
účtovné
obdobie
e

Suma
istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie
f

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

a

b

c

d

EUR

1,9

385 000

385 000

EUR

7,6

747

747

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
g

Dlhodobé bankové úvery
Úver CB
Krátkodobé bankové úvery
Kontokorent CommerzBank

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

a

b

c

d

Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné
účtovné
obdobie
e

Suma
istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie
f

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
g

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

i.2) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - forma zabezpečenia
j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období
Položka časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Výdavky budúcich období dlhodobé
Výdavky budúcich období krátkodobé
Výnosy budúcich období dlhodobé
Výnosy budúcich období krátkodobé
Spolu
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku
k) Významné položky derivátov
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku
Názov položky
a

Účtovná hodnota
pohľadávky
b

záväzku
c

Dohodnutá cena
podkladového
nástroja
d

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:
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Bežné účtovné obdobie
Zmena reálnej hodnoty
(+/-) s vplyvom na
výsledok
vlastné imanie
hospodárenia
b
c

Názov položky

a
Deriváty určené na obchodovanie,
z toho:

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Zmena reálnej hodnoty
(+/-) s vplyvom na
výsledok
vlastné imanie
hospodárenia
d
e

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
Reálna hodnota
Bezprostredne
Bežné účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
b
c

Zabezpečovaná položka
a
Majetok vykázaný v súvahe
Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené
Spolu

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu

Názov položky

a
Istina
Spolu

Bežné účtovné obdobie
Splatnosť
od jedného
do jedného
roka do
viac ako päť
roka vrátane piatich rokov
rokov
vrátane
b
c
d
19 140
62 526
19 140

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Splatnosť
od jedného
do jedného
roka
viac ako päť
roka vrátane
do piatich
rokov
rokov vrátane
e
f
g

62 526

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Tuzemsko

Tržby za vlastné
výrobky (2017)
16 277

Zahraničie

1 581 085

Spolu

1 597 362

Oblasť odbytu

Tržby za vlastné
výrobky (2016)

Tržby z predaja
služieb (2017)
52 631

Tržby z predaja
služieb (2016)

15 520
3 176 886

68 151

17 607
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b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

Bežné účtovné
obdobie

b

c

d

e

a
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky

Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
f

14 498

22 463

-7 965

22 463

14 814

43 700

-27 886

43 700

29 312

66 163

-36 852

66 163

-36 852

66 163

Zvieratá
Spolu
Manká a škody

x

x

x

Reprezentačné

x

x

x

Dary

x

x

x

Iné

x

x

x

Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob
vo výkaze ziskov a strát

x

x

x

c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
d) Významných položiek ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Tržby z predaja dlhodobého majetku

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

46 197

Tržby z predaja odpadu

4 763

Tržby z predaja materiálu

1 101

Ostatné prevádzkové výnosy
Spolu

5 184

79 046

613

131 107

5 797

e) Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky
Výnosové úroky

Bežné účtovné obdobie
117

Kurzové zisky
Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
175
8

117

183

f) Položky výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia a položky
výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
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g) Čistý obrat
Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) bodu 2. zákona o účtovníctve:
Názov položky
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

1 597 362

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
3 176 886

68 152

17 607

1 665 514

3 194 493

Bežné účtovné
obdobie

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou (predaj odpadu)
Čistý obrat celkom
I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
a) Významné položky nákladov za poskytnuté služby
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Opravy a udržiavanie

10 846

Cestovné

4 560

Repre

4 271

Preprava

46 500

Telefóny

4 160

Internet

2 949

Prenájom

118 417

Kooperácie

46 007

Výrobné práce

137 102

Ostatné služby

130 673

Spolu

505 125

b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok

854 167

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1 787 580

Mzdové náklady

313 150

373 873

Sociálne poistenie

110 380

126 641

Sociálne náklady

21 021

13 028

Dane a poplatky

1 234

841

Odpisy dlhodobého majetku

36 392

28 406

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku

46 397

0

Názov položky

Ostatné prevádzkové náklady
Spolu

Bežné účtovné
obdobie

27 399

2 065

1 410 140

2 332 434
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c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Úroky
Ostatné finančné náklady
Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

5 610

5 643

849

6 089

6 459

11 732

d) Položky nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného účtovného obdobia a položky
nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa predchádzajúcich účtovných období
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
e) Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.

Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV
Informácie Spoločnosti týkajúce sa dani z príjmov sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

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
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Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:
teoretická daň

Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

-161 839

x

x

x

Daňovo neuznané náklady

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

x

x

81 593

-33 986

21

x

17 950

22

46 519

9 769

21

5 632

1 183

21

18 879

4 153

22

21

62 714

13 797

22

-5 760

22

22

Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane
Iné - odpočítateľné
Spolu

-120 952

Splatná daň z príjmov / daňová
licencia

x

Odložená daň z príjmov

x

Celková daň z príjmov

x

2 880

21

x

21

x

2 880

x

22
8 037

K . ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
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.
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
Podmienené záväzky vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných predpisov, zo zmlúv
o podriadenom záväzku, z ručenia, a pod.
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU, DOZORNÉHO ORGÁNU A INÉHO ORGÁNU
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Priznané odmeny, záruky, pôžičky – poskytnuté, splatené, odpustené, istina a úroky, úrokové sadzby pri pôžičkách, iné plnenia za
účtovné obdobie v členení za jednotlivé orgány účtovnej jednotky:
Spoločnosť nemá obsahovú náplň pre danú položku.
N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB
Zoznam obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami – druh obchodu (napr. kúpa alebo predaj, tovar alebo
služby, licencie, know- how, úver, pôžička, výpomoc, záruka) v hodnotovom vyjadrení.
Spanner Re² GmbH, Nemecko, náklady/nákup (služby):
1 190 EUR
Spanner Re² GmbH, Nemecko, náklady/nákup (zásoby):
26 140 EUR
Spanner Re² GmbH, Nemecko, náklady/nákup (hmotný majetok): 4 000 EUR
Otto Spanner, Nemecko, náklady/nákup (služby):
4 545 EUR
Otto Spanner, Nemecko, výnosy/predaj (služby):
Otto Spanner, Nemecko, výnosy/predaj (zásoby):
Spanner Re² GmbH, Nemecko, výnosy/predaj (služby):
Spanner Re² GmbH, Nemecko, výnosy/predaj (zásoby):

1 013 EUR
2 797 EUR
13 213 EUR
1 150 158 EUR
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O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, ODO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali pod dni, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka,
zmena spoločníkov účtovnej jednotky,
prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napr. odštepného závodu, organizačnej zložky,
prevádzkarne,
vydanie dlhopisov a iných cenných papierov,
zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky,
mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky,
získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky.

V období od 31.decembra 2017 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by ovplyvnili
verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA
Prehľad zmien vlastného imania
Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia
Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia
Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie
102 773
-164 719
-61 946

Dôvody zmien vlastného imania v členení:
a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účet 411)
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)
i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429)
j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431)

-164 719

k) vyplatené dividendy
l) ďalšie zmeny vlastného imania
m) zmeny účtované na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa
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