IČO: 36819361
DIČ: 2022443863

Poznámky k účtovnej závierke
k 31.12.2018
podľa opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 zo dňa 31.3.2004
A. Informácie o účtovnej jednotke
a/ Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
Dátum založenia:
Dátum zápisu do OR:

TIRAXIM, s.r.o.
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava 2
Spoločenskou zmluvou zo dňa 01.08.2007
16.08.2007

Hlavná činnosť: Prenájom vlastnej nehnuteľnosti
b/Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Priemerný počet zamestnancov účtovného obdobia roka 2018 bol v spoločnosti
0 pracovníkov.
c/ Právny dôvod pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka k 6.6.2019
Účtovná jednotka v bežnom roku nemá povinnosť audítorského overenie účtovníctva
a účtovnej závierky.
B. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
a/ Zmeny účtovných metód
V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám účtovných zásad a účtovných metód
C. Údaje vykázané na strane aktív v súvahe
a/ Samostatné hnuteľný majetok
Účtovná jednotka neobstarávala v priebehu účtovného obdobia SHV majetok
b/ Tvorba odpisového plánu
Odpisový plán účtovných odpisov SHV vychádza zo zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach
z príjmov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
Stavby:
496 581,-€
Pozemky
:
51 118,66€
c/ Pohľadávky a záväzky po lehote splatnosti
Účtovná jednotka vykazuje pohľadávky a záväzky po lehote splatnosti.
Celkové pohľadávky: 1 200,-€
Celkové záväzky:
742,45€

IČO: 36819361
DIČ: 2022443863
d/ Finančné účty
Pokladňa
Bankové účty

3879,47€
21 910,56€

D. Údaje vykázané na strane pasív súvahy
a/ Základne imanie celkom 6 640,-€
Vlastné imanie na začiatku účtovného obdobia 366 067 ,-€
Vlastné imanie na konci účtovného obdobia
315 385,-€
b/ Rozdelenie účtovného zisku, prípadne spôsob úhrady straty predchádzajúceho
účtovného obdobia
V zmysle uznesenia valného zhromaždenia bola vykázaná strata preúčtovaná na účet 429100
nerozdelená strata minulých rokov.
Strata vysporiadaná cez kapitálové fondy
c/ Tvorba a čerpanie rezerv
Účtovná jednotka netvorila rezervy.
E. Výnosy
a/ Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar
- služby
6 000,-€
- ostatné výnosy
47,20€
b/ Hospodársky výsledok
- účtovný - 50680,33€
- daňový -49 771,01€

Zostavené dňa: 6.6.2019
Schválené dňa : 6.6.2019

Ing. Ivan Ondko
konateľ spoločnosti

