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A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:
KUPREX s.r.o.
Choča 79
951 76 Choča
Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:


veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenmi a krmivom

2. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola
schválená rozhodnutím jediného spoločníka Spoločnosti dňa 31.12.2018.
3. 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 (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné
obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
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 potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli
potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.
4. Informácie o skupine
Spoločnosť sa nezahŕňa do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky iných spoločností.
5. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Spoločnosti v účtovnom období 2018 bol 1 (v
účtovnom období 2017 bol 2).
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B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Konateľ

Marek Herda

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2018 je takáto:
Podiel na základnom imaní
EUR
%
Marek Herda
Spolu

5 000
5 000

100
100

Hlasovacie práva
%
100
100

D. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH
1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo
svojej činnosti (going concern).
2. Použitie odhadov a úsudkov
Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a
predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu
vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú
založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané
okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku
a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od
odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú
vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia
ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia
ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.
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Úsudky
Našej spoločnosti nie sú známe žiadne informácie o úsudkoch použitých v súvislosti s aplikáciou
účtovných metód a účtovných zásad, ktoré majú významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej
závierke,
Neistoty v odhadoch a predpokladoch
Pre našu spoločnosť nie sú známe také informácie o tých neistotách v predpokladoch a odhadoch,
pri ktorých existuje signifikantné riziko, že by mohli viesť k významnej úprave v nasledujúcom
účtovnom období:

3. 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 majetku nie sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu
uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Dlhodobý 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 alebo inú činnosť.
Dlhodobý majetok nadobudnutý zámenou sa oceňuje reálnou hodnotou. Rozdiel medzi reálnou
hodnotou nadobudnutého dlhodobého majetku a účtovnou hodnotou odovzdávaného majetku sa
účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na vecne príslušný nákladový účet, na ktorom sa účtuje
úbytok majetku alebo na vecne príslušný výnosový účet, na ktorom sa účtuje dosiahnutie výnosu
z tohto majetku.
Náklady na výskum sa neaktivujú a účtujú sa do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých
vznikli. Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje,
ak je možné preukázať:
a)
b)
c)
d)

možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné použiť alebo predať,
zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,
schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja,
spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého
nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude
používaný vo vnútri účtovnej jednotky jeho použiteľnosť,
e) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre
dokončenie jeho vývoja, použitie alebo predaj,
f) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.
Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa
z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja
a administratívnych nákladov, ktoré sa týkajú priamo marketingu alebo procesov. Aktivované
náklady na vývoj sa odpisujú maximálne počas piatich rokov. Ak sa nepreukáže možnosť
aktivovania nákladov na vývoj, účtujú sa do nákladov v účtovnom období, v ktorom vznikli.
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Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho
používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.
Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca uvedením dlhodobého majetku do používania. Drobný
dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR
a nižšia,
 sa považuje za náklad a účtuje sa na účet 518 – Ostatné služby.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:
Predpokladaná
doba používania
v rokoch
5
4
8

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

rôzna

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

lineárna
lineárna
lineárna
jednorazový
odpis

20
25
12,5
100

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.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho
používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.
Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca, v ktorom sa uvedie dlhodobý majetok do používania.
Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1700 EUR
a nižšia,
 sa považuje za zásoby a účtuje sa do nákladov pri jeho vydaní do spotreby.
Pozemky sa neodpisujú.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:
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Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

lineárna
lineárna
lineárna
jednorazový
odpis

2,5-5
8,3 až 12,5
16,67
100

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 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,
 zastaralosť 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 (pre viac informácií pozri
bod. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky).
4. Dlhodobý finančný majetok
- nemá náplň
5. Zásoby
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt:
 obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo
 vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou),
 alebo čistou realizačnou hodnotou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo,
prepravu, poistné, provízie, a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy
a pod. Úroky z úverov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.
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Úbytok zásob sa účtuje v skutočnej obstarávacej cene, úbytok zásob vytvorených vlastnou
činnosťou sa účtuje v skutočnej výške vlastných nákladov.
Spoločnosť eviduje zostatok zásob k 31.decembru 2018 nasledovne:
- Tovar 456 644 EUR
Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady)
a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou
(výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa
rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných
nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z úverov.
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena zásob znížená o predpokladané náklady na
ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.
Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.
6. Zákazková výroba
- nemá náplň
7. Zákazková výstavba nehnuteľnosti
- nemá náplň
8. 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.
Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo
pôžičky dlhšia ako jeden rok, upravuje sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky formou opravnej
položky, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná
hodnota pohľadávky sa počíta ak súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných
diskontných faktorov.
Celková hodnota krátkodobých pohľadávok k 31/12/2018 predstavovala výšku 127 956 EUR, ku
ktorým bola vytvorená daňová opravná položka vo výške 1 983 EUR.
9. Krátkodobý finančný majetok
- nemá náplň
10. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
- nemá náplň
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11. Finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa
menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
Hodnota finančných účtov je k 31/12/2018 je 10 TEUR.
12. Emisné kvóty
- nemá náplň
13. 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 časovej súvislosti s účtovným obdobím. K 31/12/2018 predstavujú
náklady budúcich období 1 040 EUR a ich hodnotu tvorí časť poistného pripadajúca na rok 2019
14. 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.
V roku 2018 nedošlo k tvorbe takejto opravnej položky.
Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku
Spoločnosti, iného ako odloženej daňovej pohľadávky posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú
indikátory, že by mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty majetku. Ak takéto indikátory existujú, potom sa
odhadnú predpokladané budúce ekonomické úžitky z daného majetku.
Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré by
naznačovali, že došlo k zmene v predpoklade zníženia hodnoty majetku alebo tento predpoklad
prestal existovať. Opravná položka sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov použitých na určenie
predpokladaných ekonomických úžitkov z daného majetku. Opravná položka sa zruší len v rozsahu,
v akom účtovná hodnota majetku neprevýši tú účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po
zohľadnení odpisov, ak by opravná položka nebola vykázaná.
Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je
ocenený reálnou hodnotou posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy zníženia jeho
hodnoty.
Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo
protiprávne konanie dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých
by Spoločnosť za normálnej situácie neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta
bude vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný papier prestal existovať aktívny trh.
Objektívnym dôkazom zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov je aj
významné alebo dlhodobé zníženie ich reálnej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny.
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Predpokladané budúce ekonomické úžitky z investícií Spoločnosti v podielových cenných
papieroch a v podieloch a z pohľadávok sa vypočíta ako súčasná hodnota odhadovaných
diskontovaných budúcich peňažných tokov. Pri určení návratnej hodnoty úverov a pohľadávok sa
tiež berie do úvahy schopnosť a výkonnosť dlžníka a hodnota kolaterálov a záruk od tretích strán.
Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov
možno objektívne spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky.
15. 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.
16. 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.
Spoločnosť nevytvorila žiadne rezervy:

17. Zamestnanecké požitky
- nemá náplň
18. 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),
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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.

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.
19. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
- Výdavky ani výnosy budúcich období neboli v roku 2018 účtované.
20. Dotácie zo štátneho rozpočtu
- nemá náplň

21. Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako nájomca)
- Spoločnosť má 2 osobné autá a jeden traktor financované formou finančného lizingu.
22. Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako prenajímateľ)
- nemá náplň
23. Deriváty
- nemá náplň
24. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
- nemá náplň
25. Cudzia mena
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- nemá náplň
26. 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.
Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.
V roku 2018 boli dosiahnuté tržby najmä z hlavnej činnosti spoločnosti – z predaja tovaru vo výške
4 828 TEUR (rok 2017 – 3 941 TEUR).
Toto zvýšenie tržieb z predaja vlastných produktov súvisí s postupným získavaním nových
obchodných partnerov na tuzemskom i zahraničnom trhu.
27. 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.
28. 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.
V roku 2018 nenastala skutočnosť, ktorá by mala za následok účtovanie o oprave významných chýb
minulých období.

E. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
1. Dlhodobý nehmotný majetok
- nemá náplň
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2. Deriváty
- nemá náplň

3. Záväzky
Štruktúra záväzkov (okrem záväzkov zo sociálneho fondu a odloženého daňového záväzku) podľa
zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:
31. 12. 2017

31. 12. 2018

EUR

EUR

Záväzky po splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

330 775

365 300

330 775

365 300

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Záväzky spolu

4. Vlastné akcie
- nemá náplň
5. Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
- nemá náplň
6. Náklady za audit a poradenstvo
- nemá náplň
7. Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
- nemá náplň
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F. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
1. Podmienený majetok
- nemá náplň
2. Podmienené záväzky
- nemá náplň

3. Ostatné finančné povinnosti
- nemá náplň
4. Najatý majetok
Spoločnosť má v nájme administratívne priestory od tretej osoby. Ročné náklady na nájomné sú
približne 1 600 EUR (porovnateľné s r. 2017 – 0 EUR )

5. Prenajatý majetok
- nemá náplň
G. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA
ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Po 31. decembri 2018 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
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