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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Obchodné meno a sídlo spolo nosti
Friendly Finance Slovakia, s.r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava
Hlavnými innosami Spolo nosti sú:
poskytovanie spotrebiteských úverov
poskytovanie iných úverov a pôžiiek pre spotrebiteov.
Dátum schválenia ú tovnej závierky za predchádzajúce ú tovné obdobie
Útovná závierka Spolonosti za predchádzajúce útovné obdobie k 31. decembru 2016 bola schválená valným zhromaždením
Spolonosti da 29. júna 2017.
Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky
Útovná závierka Spolonosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna útovná závierka poda § 17 ods. 6 zákona NR SR
. 431/2002 Z. z. o útovníctve za útovné obdobie od 01. januára 2017 do 31. decembra 2017.
Útovná závierka je urená pre používateov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických innostiach
a útovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosou. Útovná závierka neposkytuje a ani nemôže
poskytova všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžiiek a iní veritelia,
mohli potrebova. Títo používatelia musia relevantné informácie získa z iných zdrojov.
Informácie o skupine
Útovná jednotka patrí do skupiny spolonosti Friendly Finance OU, Rotermanni tn. 2 Kesklinna district, Tallinn 101 11,
Estónska republika.
Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov
Spolonos zamestnávala v roku 2017 9 zamestnancov. V roku 2016 zamestnávala priemerne 10 zamestnancov.

B.

INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚTOVNEJ JEDNOTKY
lenom štatutárneho orgánu, ani lenom dozorných orgánov neboli v roku 2017 poskytnuté žiadne pôžiky, záruky alebo iné
formy zabezpeenia, ani finanné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné úely lenov, ktoré sa vyútovávajú (v roku 2016:

žiadne).

C.

INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

(a) Východiská pre zostavenie ú tovnej závierky
Útovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spolonosti (going concern). Útovné metódy a
všeobecné útovné zásady boli útovnou jednotkou konzistentne aplikované. Útovné metódy a všeobecné útovné zásady
boli útovnou jednotkou konzistentne aplikované.
(b)

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceuje obstarávacou cenou, ktorá zaha cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.
Súasou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu
uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Posúdenie zníženia hodnoty majetku
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpoklada, že došlo k zníženiu hodnoty majetku
oproti jeho oceneniu v útovníctve. Opravná položka sa útuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku
oproti jeho oceneniu v útovníctve.
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(c) Poh adávky
Poh adávky pri ich vzniku sa oce ujú ich menovitou hodnotou; postúpené poh adávky a poh adávky nadobudnuté vkladom
do základného imania sa oce ujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o
pochybné a nevymožite né poh adávky.
Pri dlhodobých pôži kách a poh adávkach, ak je zostatková doba splatnosti poh adávky alebo pôži ky dlhšia ako jeden rok,
upravuje sa hodnota tejto poh adávky alebo pôži ky formou opravnej položky, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou
a sú asnou hodnotou poh adávky. Sú asná hodnota poh adávky sa po íta ak sú et sú inov budúcich pe ažných príjmov
a príslušných diskontných faktorov.
(d) Finanné úty
Finan né ú ty tvorí pe ažná hotovos, ceniny, zostatky na bankových ú toch a oce ujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich
hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
(e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a
asovej súvislosti s ú tovným obdobím.
(f) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oce ujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oce ujú obstarávacou cenou. Ak sa pri
inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v ú tovníctve, uvedú sa záväzky v ú tovníctve a v ú tovnej závierke
v tomto zistenom ocenení.
(g)

Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnos Spolo nosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že
v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neur itým asovým vymedzením alebo výškou a oce ujú sa
odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka.
Tvorba rezervy sa ú tuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový ú et, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy
sa ú tuje na archu vecne príslušného ú tu rezerv so súvzažným zápisom v prospech vecne príslušného ú tu záväzkov.
Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej asti sa ú tuje opa ným ú tovným zápisom ako sa ú tovala tvorba rezervy.
Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa ú tuje ako zníženie pôvodne dosiahnutých
výnosov so súvzažným zápisom v prospech ú tu rezerv.
Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia a oce ujú sa v odhadovanej
výške záväzku.

(h)

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a
asovej súvislosti s ú tovným obdobím.

(i) Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú da z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o z avy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy a pod.), bez oh adu na to, i zákazník mal vopred na z avu nárok, alebo i ide o dodato ne uznanú z avu.
Tržby z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v de splnenia dodávky pod a Obchodného zákonníka, pod a Incoterms alebo
iných podmienok dohodnutých v zmluve.
Tržby z predaja služieb sa vykazujú v ú tovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.
Výnosové úroky sa ú tujú rovnomerne v ú tovných obdobiach, ktorých sa vecne a asovo týkajú / na základe asového
rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej miery.
Výnosy z dividend sa zaú tujú v ase vzniku práva Spolo nosti na prijatie platby.
(j)

Porovnate né údaje
Ak v dôsledku zmeny ú tovných metód a ú tovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
v jednotlivých sú astiach ú tovnej závierky porovnate né, uvádza sa vysvetlenie o neporovnate ných hodnotách
v poznámkach.

Poznámky Ú POD 3 - 01

(k)

I O
DI

2

4
2

0

7
3

2
6

4
5

3
9

3
0

6
6

8
6

Oprava chýb minulých období
Ak Spolo nos zistí v bežnom ú tovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých ú tovných období, opraví túto chybu
na ú toch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok
hospodárenia v bežnom ú tovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých ú tovných období sa ú tujú v bežnom
ú tovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový ú et.
V ú tovnom období 2017 spolo nos nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých ú tovných období.

D.
1.

INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
Záväzky
Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a odloženého da ového záväzku) pod a zostatkovej doby splatnosti
je uvedená v nasledujúcom preh ade:
31. 12. 2017
31. 12. 2016

EUR

EUR

Záväzky po splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov

385 812

119 697

2 889 518

129 221

3 275 330

248 918

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Záväzky spolu

Sú asou dlhodobých záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä rokov je dlhodobé zádržné vo výške 0 EUR
(rok 2016: 0 EUR).

E.

INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

1. Podmienený majetok
Ú tovná jednotka nemá obsahovú nápl .

2. Podmienené záväzky
Vzh adom na to, že mnohé oblasti slovenského da ového práva doteraz neboli dostato ne overené praxou, existuje neistota v
tom, ako ich budú da ové orgány aplikova. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikova a zanikne až potom, ke budú k
dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.
Vedenie Spolo nosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

3. Ostatné finanné povinnosti
Ostatné finan né povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom ú tovníctve a neuvádzajú v súvahe, sú tieto:
-

sumu nevy erpaného úverového limitu vo výške 0 EUR ( 2016: 0 EUR),
prijaté ru enie od právnickej osoby za prijatý úver vo výške 0 EUR (2016: 0 EUR),
prijaté ru enie vo forme bankovej garancie za nájom od nájomcu vo výške 0 EUR (2016: 0 EUR)
prijaté ru enie vo forme bankovej garancie za dlhodobé zádržné od dodávate ov vo výške 0 EUR (2016: 0 EUR)
poskytnuté ru enie právnickej osobe za poskytnutý úver, ktoré je prijaté od inej právnickej osoby vo výške 0 EUR (2016: 0
EUR)
- poskytnuté ru enie za bankový úver vo forme záložného práva k nehnute nostiam, poh adávkam, ú tom a veciam. Hodnota
poskytnutého ru enia je k 31. decembru 2017 vo výške 0 EUR (2016: 0 EUR)

4. Prenajatý majetok
Spolo nos neprenajíma administratívne priestory tretím osobám na kancelárske ú ely.
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INFORMÁCIE O SKUTONOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚTOVNÁ
ZÁVIERKA, DO DA ZOSTAVENIA ÚTOVNEJ ZÁVIERKY
Spolo nos neidentifikovala žiadne skuto nosti medzi d om, ku ktorému sa ú tovná závierka zostavuje a d om zostavenia
ú tovnej závierky, ktoré by mali významný vplyv na výsledok hospodárenia Spolo nosti prípadne na celkovú finan nú situáciu
Spolo nosti za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

