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(1) Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno:

DIČ:2021989002

Čl.I - Všeobecné informácie

H TREND s.r.o.

Sídlo:
M park, Centrum 8/13, 017 01 Považská Bystrica
Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky:
-Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) v rozsahu voľných živností
-Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
-Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
-Reklamná a propagačná činnosť
-Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
-Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
-Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
(2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:26.06.2017
(3) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálny účtovní závierka spoločnosti H TREND s.r.o.. Bola zostavená za
účtovné obdobie od 01.januára do 31. decembra 2017 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona
o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.
(4) Zamestnanci

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov BO

0

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov PO

0

Čl.II – Použité účtovné metódy a účtovné zásady
1. Účtovná závierka za rok 2017 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
2. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú
všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia
3. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, , t.j. za základ sa berú všetky riziká, straty
a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka.
4. Moment zaúčtovania výnosov- výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok
5. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky- pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú
ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden
rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka,
krátkodobý záväzok.
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6. Použitie odhadov- zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady
a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazovanie sumy aktív a pasív, uvedenie možných aktív a pasív ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka.
Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
Čl.III - Informácie o prijatých postupoch
1. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku- prvé ocenenie
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích ( historických ) cien. Ocenenie jednotlivých zložiek
majetku a záväzkov je nasledovné:
a) Pohľadávky:
 pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí- menovitou hodnotou
 pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) – obstarávacou cenou
b) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy- očakávanou menovitou hodnotou
c) Záväzky:



pri ich vzniku- menovitou hodnotou
pri prevzatí- obstarávacou cenou

d) Rezervy- v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami
e) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy- očakávanou menovitou hodnotou
f)

Daň z príjmov splatná- podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane určujú z účtovného
zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky pre daňové účely

2. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku- nasledujúce ocenenie
a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú
prostredníctvom rezerv a opravných položiek
 Rezervy- účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa posudzuje
ich výška a opodstatnenosť.
 Opravné položky- k pohľadávkam po lehote splatnosti, na základe individuálneho posúdenia.
3. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu
Majetok a záväzky v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným
a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka.
Čl.IV – Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát
(1) Informácie o záväzkoch
BO
a) Celková sume záväzkov so zostatkovou
dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov:
0
2
2

PO
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Čl.VI – Udalosti ,ktoré nastali po dni ,ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Po 31. decembri 2017 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také skutočnosti, ktoré by
významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tým, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti
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