Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
Poznámky Úč POD 3-01
individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. marcu 2018

A.

INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1.

Založenie Spoločnosti

IČO 48 302 392
DIČ 2120125381

Spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 27. augusta 2015 a
do obchodného registra bola zapísaná 11. septembra 2015 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave,
oddiel Sro, vložka 106220/B).

2.

Hlavnou činnosťou Spoločnosti je:
-

3.

Výroba a montáž motorových vozidiel.

Počet zamestnancov
Priemerný počet zamestnancov za bežné účtovné obdobie bol 622 (2017: 64).

4.

Údaje o neobmedzenom ručení
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2018 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. apríla 2017 do 31. marca 2018.

6.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným
zhromaždením Spoločnosti dňa 19. júna 2017.

B.

INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU
Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Jaguar Land Rover Automotive PLC. Registrované
sídlo spoločnosti je Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle spoločnosti.
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C.

IČO 48 302 392
DIČ 2120125381

INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované
kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení
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
Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.
Posúdenie zníženia hodnoty dlhodobého majetku
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty
majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.
Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri posudzovaní zníženia hodnoty majetku sú:
• technologický pokrok,
• významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými prevádzkovými
výsledkami,
• významné zmeny v spôsobe použitia majetku Spoločnosti alebo celkovej zmeny stratégie Spoločnosti,
• zastaranosť produktov.
Ak Spoločnosť zistí, že na základe existencie jedného alebo viacerých indikátorov zníženia hodnoty majetku možno
predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, vypočíta zníženie hodnoty majetku
na základe odhadov projektovaných čistých diskontovaných peňažných tokov, ktoré sa očakávajú z daného majetku,
vrátane jeho prípadného predaja. Odhadované zníženie hodnoty by sa mohlo preukázať ako nedostatočné, ak by analýzy
nadhodnotili peňažné toky alebo ak sa zmenia podmienky v budúcnosti.
(c) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie
sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
(d) Peňažné prostriedky
Peňažné prostriedky sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
(e) Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia nenadobudla vlastné akcie a obchodné podiely.
(f) Náklady budúcich období
Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
(g) Zníženie hodnoty majetku a opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty
majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia
hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane
zmena predpokladu zníženia hodnoty.
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(h) Rezervy
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. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyfakturované dodávky,
nevyčerpané dovolenky a odmeny.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie
rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu
záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba
rezervy.
(i) Zamestnanecké pôžičky
Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka,
bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo
súvisia.
(j) Záväzky
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.
(k) Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako nájomca)
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie
nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej
zmluvy.
(l) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, okrem dodávateľských faktúr v cudzej mene, ktoré sa ku dňu
uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom platným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň prijatia dodávateľskej faktúry.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú
sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
(m) Náklady a výdavky
Náklady a výdavky sú účtované v okamihu ich vzniku a sú členené podľa povahy.
(n) Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Výnosy sa vzťahujú k službám poskytnutým v zmysle
Dohody o spracovaní a sú vykázané po dodaní predmetnej služby.
(o)

Daň z príjmov
Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne
daňovo neuznateľné náklady a nezdaňované výnosy.

(p) Porovnateľné údaje
Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách
v poznámkach.
(q) Opravy chýb minulých účtovných období
Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto
chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na
výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v
bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.
V roku 2016/2017 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.
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D.
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INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY ZÁVÄZKY
Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom
prehľade:
31. 03. 2018

31.03.2017

EUR

EUR

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

459 394 446

136 667 015

6 985 290

3 162 685

599 905 633

139 829 700

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka tvorí najmä pôžička poskytnutá materskou spoločnosťou
v hodnote 374 168 930 EUR. Zvyšnú časť záväzkov tvoria záväzky voči dodávateľom.
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov predstavuje zádržné v hodnote 6 905 521 EUR.

E.

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
Spoločnosť neeviduje k 31.3.2018 žiadne údaje na podsúvahových účtoch.

F.

INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1.

Ostatné finančné povinnosti, ktoré nie sú v súvahe (neúčtuje sa o nich)
Spoločnosť plánuje v rokoch 2018-2019 dokončiť výrobné haly a spustiť výrobu motorových vozidiel. Spoločnosť má
uzatvorené zmluvy s dodávateľmi a vystavené objednávky, z ktorých spoločnosti vyplývajú budúce záväzky.
Štruktúra budúcich záväzkov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Zmluvy a vystavené objednávky, z toho:

31.03.2017

EUR

EUR

250 708 079

607 607 282

229 083 833

590 796 851

Ostatné vystavené objednávky, z toho:

21 624 246

16 810 431

Krátkodobé objednávky

21 624 246

11 496 682

-

5 313 749

Zmluvy a vystavené objednávky na obstaranie
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Dlhodobé objednávky

2.

31.03.2017

Podmienené záväzky
Spoločnosť uztvorila zmluvu s treťou stranou v zmysle ktorej eviduje k 31.03.2018 podmienený záväzok vo výške
2 000 000 EUR. Vyplatenie podmieneného záväzku sa viaže na splnenie podmienok definovaných v tejto zmluve.
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G. ÚDAJE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV
Spoločnosť nevyplácala spoločníkom a členom štatutárnych orgánov odmeny za ich činnosť pre Spoločnosť, ani im nebola
poskytnutá pôžička alebo záruka v sledovanom období ani v bezprostredne predchádzajúcom období.
H. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Po 31. marci 2018 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom
ovplyvnili aktíva a pasíva Spoločnosti, okrem tých, ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.
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