Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO: 50097130

DIČ: 2120175332

Poznámky k mikro účtovnej závierke za rok 2018
zostavené podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č.MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov
určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení neskorších predpisov
(ostatná novela č.MF/18008/2014-74 – FS č.10/2014)

1.

Článok I
Všeobecné údaje
Identifikácia účtovnej jednotky (názov, IČO, sídlo):
Názov:
IČO:
Sídlo:

2.

Biopratex s.r.o.
50097130
Prostějovská 14035/125, 08001 Prešov

Údaje o konsolidovanom celku - obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky:
Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

3.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov:
Názov
Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

0

0

Článok II
Informácie o prijatých postupoch

1.

Účtovná závierka bola zostavené za predpokladu nepretržitej činnosti účtovnej jednotky.

2.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov, a to:
Názov položky
Dlhodobý nehmotný majetok:
Dlhodobý hmotný majetok:
Dlhodobý finančný majetok:
Zásoby obstarané kúpou:
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
Vlastné pohľadávky:
Kúpené pohľadávky:
Krátkodobý finančný majetok:
Záväzky vrátane rezerv:
Dlhopisy:
Pôžičky a úvery:
Derivátové operácie:

Spôsob oceňovania
Obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
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3.

IČO: 50097130

DIČ: 2120175332

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý
nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení
účtovných odpisov:
Druh majetku
28.3 Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo

Doba
odpisovania
4 roky

Sadzba
odpisov
25%

Odpisová
metóda
rovnomerná

Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil
interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových
odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.
4.

Účtovná V účtovnom období nedošlo k zmene účtovných metód.
Účtovná jednotka uplatňovala zásadu neúčtovať časové rozlíšenie nevýznamných a stále sa
opakujúcich účtovných prípadov, ktoré sa týkajú nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými
obdobiami. Táto zásada sa netýka účtovania dotácii.

5.

Účtovná jednotka neúčtovala v bežnom účtovnom období o dotáciách.

6.

Účtovná jednotka neúčtovala o významných a o nevýznamných opravách chýb minulých
účtovných období v bežnom účtovnom období.
7.
Článok III
Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

1.

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období dosahovala iba výnosy a náklady
z hospodárskej činnosti. Účtovná jednotka vo vykazovanom období neúčtovala o nákladoch
alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt.

2.

Záväzky z obchodného styku boli vo vykazovanom období v lehote splatnosti. Účtovná jednotka
neevidovala záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov.

3.

Obchodná spoločnosť nie je účastníkom súdneho sporu.

4.

Účtovná jednotka neposkytla záruky.

5.

V bežnom účtovnom období účtovná jednotka neposkytla finančné výpomoci a pôžičky.

6.

V bežnom účtovnom období účtovná jednotka prijala finančné výpomoci a pôžičky:
a. Pôžičky v celkovej výške 95 000 Eur od spoločníka Ing. Ľubomíra Marhavého.
Zostatok pôžičiek ku koncu bežného účtovného obdobia bol 79 000 Eur.

7.

Všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov sú vykázané v súvahe.

8.

Spoločnosť neposkytuje služby vo verejnom záujme, nemá zriadenú organizačnú zložku
v zahraničí.

Prešov, 18.03.2019
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