ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR, spol. s r.o.
Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 30. novembru 2018

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
zostavené v súlade s ustanovením § 17 zákona o účtovníctve
a opatrením MF SR č. 4455/2003 – 92 zo dňa 31. marca 2003

k 30.11.2018
Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky údaje sú uvedené celých EUR.
A.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR, spol. s r.o.
Kopčianska 92
852 03 Bratislava
IČO: 31387365
DIČ: 2020304374
IČ pre DPH: SK2020304374
SK NACE : 52 290
Spoločnosť ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR, spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola
založená 19.decembra.1994 a do obchodného registra bola zapísaná 18. januára 1995 (Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 8239/B).
Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:
-

zasielateľstvo
prevádzkovanie skladovej činnosti,
podieľanie sa na iných podnikoch rovnakého, alebo podobného druhu podnikania
nákup a predaj tovaru a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti

2.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola
schválená Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 26.03.2018.
3.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30.novembru 2018 je zostavená ako mimoriadna účtovná závierka
podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné
obdobie od 1. januára 2018 do 30.novembra 2018 z dôvodu likvidácie spoločnosti zlúčením so spoločnosťou
cargo-partner SR, s.r.o., IČO: 31358152.
Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a
ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou.
Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potenciálni
investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia
relevantné informácie získať z iných zdrojov.
4.

Informácie o skupine

Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú
výročnú správu podľa § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve. Jej materská účtovná jednotka Multi Transport und
Logistik Holding AG, Airportstraße, Fischamend 2401, Rakúska republika vlastní 100 % podiel v Spoločnosti
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a zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou. Do tejto
konsolidovanej účtovnej závierky sa zahŕňa Spoločnosť a všetky jej dcérske účtovné jednotky.
5.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Spoločnosť k 30.11.2018 neeviduje žiadnych zamestnancov.
6.

Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2017 bola doručená prostredníctvom elektronickej podateľne
Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky dňa 29.03.2018. Správa audítora o overení účtovnej závierky k
31.12.2017 bola vypracovaná nepovinne – nad rámec povinností vyplývajúcich zo zákona.

7.

Schválenie audítora

Spoločnosť nemá povinnosť auditu vyplývajúcu zo zákona. Napriek tomu Rozhodnutím jediného
spoločníka 01.09.2010 bola schválená spoločnosť D.P.F., s.r.o. ako audítor na overovanie účtovnej závierky
za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 30.novembra 2018.
B.

INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konateľ

Ing. Tibor Majzún

Prokuristi

Ing. Branislav Barta
Ing. Alena Blahútová
Ján Grelik
Ing. Jaroslav Kypr
Mgr. Tomáš Zeman

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2018 poskytnuté žiadne
pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné
účely.

C.

INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚŤOVNEJ JEDNOTKY

Spoločník

Multi Transport und Logistik Holding AG
Airportstraße
Fischamend 2401
Rakúska republika

Výška
podielu
Iný
podiel
na
na základnom imaní
Podiel na hlasovacích ostatných
právach
položkách VI ako na
v
%
ZI
absolútne
v%
v%

Spoločník, akcionár

a
Multi Transport und
Holding AG
Airportstrasse
Fischamend 2401
Rakúska republika
Spolu

b

c

d

e

165 970

100

100

100

165 970

100

100

100

Logistik
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D.

INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1.

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom
o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.
Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi.
Účtovníctvo Spoločnosť 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.
Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.
Účtovné zásady a metódy boli účtovnou jednotkou aplikované konzistentne s predchádzajúcim účtovným
obdobím.

2.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť neeviduje
3.

Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť neeviduje
4.

Zásoby

Spoločnosť neeviduje
5.

Zákazková výroba

Spoločnosť neeviduje
6.

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou.
Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti
pohľadávok.
Ak je pohľadávka viac ako 100 dní po splatnosti, tvorí sa OP vo výške 8% z menovitej hodnoty pohľadávky.
Ak je pohľadávka viac ako 360 dní po splatnosti, tvorí sa OP vo výške 100% z menovitej hodnoty
pohľadávky.
7.

Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť neeviduje
8.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Spoločnosť neeviduje
9.

Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou.
Spoločnosť môže prostriedkami na bankových účtoch voľne disponovať.
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10. Emisné kvóty
Spoločnosť neeviduje
11. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
12. 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.
13. 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
14. Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je
pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým
vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
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.
Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie
pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.
15. Zamestnanecké požitky
Spoločnosť neeviduje
16. Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a)
dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v
súvahe a ich daňovou základňou,
b)
možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu
od základu dane v budúcnosti,
c)
možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri:
•
dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v
účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok
hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad
vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku
alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení),
•
dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných
jednotkách, ak Spoločnosť je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je pravdepodobné,
že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti,
•
dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu.
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O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a
nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že
budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka
sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je
nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba
dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.
V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa vzťahujú
na odloženú daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa vykázať len
výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.
17. 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 časovej súvislosti s účtovným obdobím.
18. Dotácie
Spoločnosť neeviduje
19. Prenájom ( lízing finančný, operatívny )
Spoločnosť neeviduje
20. Deriváty
Spoločnosť neeviduje
21. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Spoločnosť neeviduje
22. Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na
eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v EUR mene
a naopak, sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa
prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
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.
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23. Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či
ide o dodatočne uznanú zľavu.
Tržby z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v deň splnenia dodávky podľa Obchodného zákonníka, podľa
Incoterms alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve.
Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.
Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú / na
základe časového rozlíšenia metódou efektívnej úrokovej miery.
24. Splatná daň z príjmov
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze
ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením,
ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového
základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré
Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú
vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.
25. Oprava chýb minulých 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.

E.

INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Spoločnosť neeviduje.
2.

Deriváty

Spoločnosť neeviduje.
3.

Záväzky

Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a odloženého daňového záväzku) podľa
zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

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

4.

k 31.12.2018
EUR
35
35

k 31.12.2017
EUR
134.559
954.471

35

1.089.030

Vlastné akcie

Spoločnosť neeviduje.
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F.

INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1.

Podmienený majetok

Spoločnosť neeviduje.
2.

Podmienené záväzky

Spoločnosť neeviduje.
3.

Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme od sesterskej spoločnosti cargo-partner SR, s.r.o.:
-

skladové priestory (160 m2)

-

kancelárske priestory (42 m²)

-

spoločné priestory (25 m2)

-

parkovacie plochy (70 m2)

Nájomná zmluva je uzatvorená od roku 2008 s možnosťou výpovede. Výpovedná lehota je 6 mesiacov.

G. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 30.11.2018 nastali nasledovné udalosti :
-

Rozhodnutie o zrušení Spoločnosti bez likvidácie, zlúčení a o schválení návrhu zmluvy o zlúčení zo dňa
17.12.2018, Rozhodný deň pre účtovníctvo bol stanovený na 01.12.2018

-

Notárska zápisnica 07.01.2019
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