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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2018
zostavené podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015
č.MF/19926/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/23377/2014-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej
účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

Účtovné obdobie:

od 01.01.2018

do 31.12.2018

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

od 01.01.2017

do 31.12.2017

Článok I – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1) Základné informácie o účtovnej jednotke:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Dátum vzniku:
Hlavný predmet podnikania:

Kúpele Zelená Ţaba, s.r.o.
17. novembra 17
Spoločnosť s ručením obmedzeným
16.10.2009
Služby týkajúce sa telesnej pohody

2) Informácie o inej účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim
spoločníkom:
Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných
účtovných jednotkách

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:
Účtovná závierka organizácie k 31.12.2018 bola schválená valným zhromaţdením organizácie
dňa 22.5.2018

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31.12. 2018 je zostavená ako účtovná závierka za rok
2018.
5) Údaje o skupine účtovných jednotiek v
súvislosti s konsolidáciou: Účtovná jednotka
nie je súčasťou konsolidovaného celku

6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Priemerný prepočítaný počet počas účtovného
obdobiazamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
Počet
zostavuje účtovná závierka, z toho:

14
10

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
14
17
16

počet vedúcich zamestnancov

1

2

Názov poloţky

Beţné účtovné obdobie

Článok II – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH
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1) Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti
2) Účtovná jednotka je v zmysle § 9 ods.1 zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení
neskorších predpisov povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Pri účtovaní a
tvorbe účtovného rozvrhu tak vychádza z tohto zákona a Organizačnej smernice pre
vedenie účtovníctva, kde sú uvedené podrobnosti účtovných zásad a metód ÚJ. Zmeny v
účtovných zásadách a účtovných metódach neboli.
3) Účtovná jednotka neeviduje žiadne transakcie, neuvedené v súvahe, ktoré by mali
významný finančný vplyv na účtovnú
jednotku.
4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich
účtovných odhadov a predpokladov,
pričom sa zohľadňuje zásada významnosti:
1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou:
a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá
zahŕňa cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.)
b) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené podľa
predpokladanej doby budúcich úžitkov. Odpisovať sa začína v
mesiaci zaradenia dlhodobo nehmotného majetku do používania.
Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 eur a nižšia s
dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa účtuje na účet 518 –
Ostatné služby.
c) Odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku
U dlhodobého nehmotného majetku sa stanoví dĺžka odpisovania v mesiacoch
maximálne na dobu 5 rokov. Doba odpisovania sa stanoví podľa predpokladanej doby
využitia. Výška mesačných odpisov je podiel vstupnej ceny majetku a počtu mesiacov
odpisovania.
2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou:
Dlhodobý nehmotný 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 a činnosť.
3. Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť iným spôsobom nenadobudla
4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou:
a) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa
cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a
pod.)
b) Dlhodobý hmotný majetok sa zaradí do účtových
odpisových skupín podľa kódu klasifikácie produkcie
rovnakých ako sú stanovené pre účely daňových odpisov.
Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenia dlhodobého
hmotného majetku do používania.
O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je 1 700 eur a nižšia
a zároveň. s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách.
Pozemky, predmety z drahých kovov sa neodpisujú.
5. Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť vlastnou činnosťou neobstarala
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6. Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť iným spôsobom neobstarala
7. Dlhodobý finančný majetok:
a) Cenné papiere a podiely sa oceňujú pri nadobudnutí
obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
b) Organizácia v priebehu účtovného obdobia poskytla jednu finančnú pôžičku.
Z predošlých období máme zúčtované tri pôžičky, dve dlhodobé a jednu krátkodobú, u
ktorej
bola zmluvne predĺžená doba splatnosti.
c) K finančným pôžičkám sú zúčtované časovo rozlíšené príslušné výnosové úroky
8. Zásoby obstarané kúpou:
a)
Do zásob patrí skladovaný materiál a skladovaný Tovar
b)
Materiál a tovar sa prvotne oceňujú obstarávacou cenou, ktorú tvorí cena
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravné, poistné, provízie,
skonto). Úroky z úverov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.
c)
Nakupované zásoby sa vyskladňujú v nadobúdacej
cene, obstarávacie náklady a oceňovacie rozdiely sa zúčtujú
samostatne v analytickej evidencii zásob. Obstarávacie n
náklady sa rozpúšťajú do nákladov mesačne podľa vzorca
Priemerné percento = (Počiatočný zostatok ON + Prírastok ON) x 100 %
Počiatočný zostatok materiálu (tovaru)
+ Prírastok materiálu (tovaru)
Obstarávacie náklady za materiál = Vyskladnený materiál (tovar) x priemerné %
100
Oceňovacie rozdiely sa rozpúšťajú do nákladov
mesačne podľa vzorca Priemerné % =
(Počiatočný zostatok OR + Prírastok OR) x
100
Počiatočný zostatok materiálu (tovaru)
+ Prírastok materiálu (tovaru)
Oceňovacie rozdiely = Vyskladnený materiál
(tovar) x priemerné %
100
9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
Vlastné výrobky a nedokončená výroba sa oceňujú vlastnými náklady,
ktoré zahrňujú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a
ostatné priame náklady), časť nepriamych nákladov, bezprostredne
súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia).
Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od
zúčtovaných priamych miezd týchto zásob. Správna réžia a odbytové
náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov.
10. Zásoby spoločnosť iným spôsobom neobstarávala.
11. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:
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Organizácia realizuje zákazkovú výrobu. Ak sa dá výsledok zo
zákazkovej výroby spoľahlivo oceniť, vykazuje sa výnos metódou stupňa
dokončenia. Náklady na zákazkovú výrobu sa účtujú v účtovnom
období, v ktorom vzniknú.
Organizácia používa na stanovenie zodpovedajúcej čiastky výnosov
účtovaných v danom účtovnom období metódu stupňa dokončenia.
Stupeň dokončenia sa stanoví ako pomer doteraz vynaložených
nákladov v súvislosti so zákazkovou výrobou k celkovým
rozpočtovaným nákladom. Ak je pravdepodobné, že celkové náklady
presiahnu celkové výnosy z danej zákazkovej výroby, strata sa vykáže
ako náklad.
Hodnota vynaložených nákladov a zisk, resp. strata účtovaná v
súvislosti s každou zákazkovou výrobou , sa porovnáva k súvahovému
dňu s čiastkovou fakturáciou.
Ak vynaložené náklady a vykázané zisky ( po odpočítaní vykázaných
strát) prevyšujú čiastkovú fakturáciu, vykazuje sa zostatok ako čiastky
nevyfakturované odberateľom. V prípade, ak čiastkové faktúry sú vyššie
ako vynaložené náklady plus vykázané zisky ( po odpočítaní vykázaných
strát), vykazuje sa zostatok ako čiastka dlžná odberateľom.
12. Pohľadávky:
a) Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené
pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním. Zníženie ocenenia pohľadávok
prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným
pohľadávkam
a nevymožiteľným pohľadávkam.
b) Pohľadávky s dobou splatnosti od dňa, ktorému sa zostavuje
účtovná závierka viac ako 12 mesiacov sú dlhodobé a pohľadávky s
dobou splatnosti odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé.
Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy,
ak existuje objektívny dôkaz, že organizácia nebude schopná
zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok
pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť,
že dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie
platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného
styku je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel
medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou
predpokladaných budúcich peňažných tokov.
13. Krátkodobý finančný
majetok: Krátkodobý
finančný majetok sa oceňuje:
- obstarávacou cenou pri nadobudnutí za odplatu včítane nákladov súvisiacich s
obstaraním,
- reprodukčnou obstarávacou cenou pri bezodplatnom nadobudnutí,
- reálnou hodnotou pri nadobudnutí vkladom alebo kúpou podniku alebo jeho časti
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ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa ocenenie
upravuje na reálnu hodnotu podľa par. 27 zákona
14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
15. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:
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.
Rezervy sa vytvárajú, ak má organizácia súčasný zákonný, zmluvný
alebo mimozmluvný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí a na
základe ktorého pravdepodobne dôjde
k úbytku ekonomických úžitkov, a zároveň je možné vykonať spoľahlivý
odhad výšky týchto záväzkov. 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.
Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie
existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.
Rezerva na záručné opravy
Rezervy sa týkajú pravdepodobných nákladov spojených s odstránením
nedostatkov zistených počas záručnej lehoty. Rezerva sa tvorí vo výške
5 % z celkového objemu predaných strojov a zariadení.
Rezervy na prevádzkové náklady sa tvoria
- na zabezpečenie montážnych prác u odberateľov strojov a zariadení v prípade, že
montáž
je plánovaná podľa harmonogramu plnenia zmluvných podmienok v
nasledujúcom účtovnom období,
- na provízie za sprostredkovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov na základe
zmlúv,
- na rezervu k náhrade mzdy za nevyčerpané dovolenky vrátane
zdravotného a sociálneho poistenia, rezerva sa vypočíta na základe
priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky
- odmeny vrátane zdravotného a sociálneho poistenia
16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s
1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov

Bežné účtovné obdobie
14

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
14
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Stav zamestnancov ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, z toho:

14

16

počet vedúcich zamestnancov

2

2

1. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
0
účtovného obdobia
Prírastky

Aktivované
náklady
na vývoj
b

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

c

d

e

f

g

h

i

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
0
účtovného obdobia
Tabuľka č. 2
Dlhodobý nehmotný

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
0
účtovného obdobia
Prírastky
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Aktivované
náklady
na vývoj
b

Softvér

Oceniteľné
práva

c

d
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OstatGoodwill
ný
DNM
e

f

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

g

h

i

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
0
účtovného obdobia

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku
Hodnota za bežné účtovné
Dlhodobý nehmotný majetok
obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
0

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
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Dlhodobý
hmotný majetok Pozemky

a
b
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
559743
účtovného
obdobia
Prírastky

0

Úbytky

Stavby

Samostatné
hnuteľné veci
a
súbory
hnuteľných
vecí

c

d

DIČ: 2022975841
Bežné účtovné obdobie
Pest
ovateľs Zákla
ké dné
celk stádo OsObstaráy a ťaž tatný
vaný DHM
né DHM
trval zvier
ých atá
pora
stov
e
f
g
h

9064581 365460

165278

0

0

0

361320

57165

27014

Prírastky

Spolu

i

j

1340889 0

11495951

43510

Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Poskytnuté
preddavky
na
DHM

9989
559743

8703261 308295

0

0

0

0

361320

57165

138264

0

0

0

1350878

0

11060441

0

27014

0
435510

Úbytky

9989

Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
0
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota

361320

57165

0

0

27014

0

0

0

9989

0

435510

0

0

Poznámky Úč POD 3 -01
Stav
na začiatku
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obdobia
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účtovného
obdobia
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559743

9064581 365460

165278 1340889

11495951

559743

8703261 308295

138264 1350878

11060441

Tabuľka č. 2

Dlhodobý
hmotný majetok Pozemky

a
b
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
559743
účtovného
obdobia
Prírastky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pest
Samos- ovatatné teľs
hnuteľ- ké
Základné
né veci celk
stádo Os-tatný Ob-staráStavby
a
y
a ťažné DHM vaný DHM
súbory
zvieratá
hnuteľ- trval
ných ých
vecí pora
stov
c
d
e
f
g
h

Poskytnuté
preddavky
na
DHM

Spolu

i

j

9064581 365460

165278

1340889

11443704

361320

69594

27014

52248

457928

-361320 -69594

-27014

-52248

-510175

9064581 365460

165278

1340889

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

559743

11495951
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Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav
na začiatku
0
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
559742
obdobia

9064581 365640

165278

1340889

0

11495951

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku
Hodnota za bežné účtovné
Dlhodobý hmotný majetok
obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
0

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Dlhodobý
finančný
majetok

Bežné účtovné obdobie
Podielové
Pôžičky s
CP a podiely Ostatné
Pôžičky
dobou
ObPoskytPodielové CP
v spoločdlhodobé
ÚJ
Ostatsplatstará- nuté preda podiely
Spolu
nosti s podsCP
v kons. ný DFM nosti
vaný davky na
v DÚJ
tatným
a podiely
celku
najviac
DFM
DFM
vplyvom
jeden rok
b
c
d
e
f
g
h
i
j

a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
x
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

0
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Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
x
obdobia

0

Tabuľka č. 2
Dlhodobý
finančný
majetok

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Podielové
Pôžičky s
CP a podiely Ostatné
Pôžičky
dobou
ObPoskytPodielové CP
v spoločdlhodobé
ÚJ
Ostatsplatstará- nuté preda podiely
Spolu
nosti s podsCP
v kons. ný DFM nosti
vaný davky na
v DÚJ
tatným
a podiely
celku
najviac
DFM
DFM
vplyvom
jeden rok
b
c
d
e
f
g
h
i
j

a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
x
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

0
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x

0

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku
Hodnota za bežné účtovné
Dlhodobý finančný majetok
obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
0

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Bežné účtovné obdobie
Hodnota
Obchodné meno
Podiel
ÚJ
vlastného
Výsledok
a sídlo spoločnosti, Podiel ÚJ
na hlasovacích
imania ÚJ,
hospodárenia ÚJ,
v ktorej má ÚJ
na ZI
právach
v ktorej má ÚJ v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM
v %
v%
umiestnený
umiestnený DFM
DFM
a
b
c
d
e
Dcérske účtovné jednotky

Účtovná
hodnota
DFM
f

x
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

x
Ostatné realizovateľné CP a podiely

x
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

DFM spolu

x

x

x

x

0

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti
Vyradenie
Stav na
dlhového CP z
Dlhové CP
Druh
začiatku
Zvýšenie
Zníženie
účtovníctva
držané do splatnosti
CP
účtovného
hodnoty
hodnoty
v účtovnom
obdobia
období
a
b
c
d
e
f
Do splatnosti viac ako päť
x
rokov

Stav
na konci
účtovného
obdobia
g
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Do splatnosti viac ako tri
roky a najviac päť rokov
x
vrátane
Do splatnosti viac ako jeden
x
rok a najviac tri roky vrátane
Do splatnosti do jedného
x
roka vrátane
Dlhové CP držané do
x
splatnosti spolu

0

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách
Vyradenie
Stav
pôžičky
na začiatku
Zvýšenie
Zníženie
Dlhodobé pôžičky
z účtovníctva v
účtovného
hodnoty
hodnoty
účtovnom
obdobia
období
a
b
c
d
e
Do splatnosti viac ako päť rokov X
Do splatnosti viac ako tri roky
X
a najviac päť rokov vrátane
Do splatnosti viac ako jeden rok
X
a najviac tri roky vrátane
Do splatnosti do jedného roka
X
vrátane
Dlhodobé pôžičky spolu
x

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám
Tabuľka č. 1
Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

Zásoby

a

b

Materiál

x

Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby

x

Výrobky

x

Zvieratá

x

Tovar

x

Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky na
zásoby

x

Zásoby spolu

x

Tvorba
OP
c

Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu
z dôvodu zániku
vyradenia
opodstatnenosti
majetku
z účtovníctva
d
e

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

x

Tabuľka č. 2
Nehnuteľnosť na predaj
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie

Hodnota

f
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Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania
11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo
Hodnota za bežné
Zásoby
účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti
určenej na predaj
Tabuľka č. 1
Názov položky

Za bežné účtovné
obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

a

b

c

Sumár od začiatku
zákazkovej výroby až do
konca bežného
účtovného obdobia
d

Výnosy zo zákazkovej výroby
Náklady na zákazkovú výrobu
Hrubý zisk / hrubá strata

Tabuľka č. 2
Hodnota zákazkovej výroby

Za bežné účtovné obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na
zákazkovej výrobe
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo
metódou nulového zisku

b

Sumár od začiatku zákazkovej
výroby až do konca bežného
účtovného obdobia
c

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby
Tabuľka č. 3
Názov položky
a
Výnosy zo zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj
Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj

Za bežné účtovné
obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

Sumár od začiatku zákazkovej
výstavby nehnuteľnosti
určenej na predaj až do konca
bežného účtovného obdobia
d

Hrubý zisk / hrubá strata

Tabuľka č. 4
Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej
na predaj

Za bežné účtovné obdobie

Sumár od začiatku
zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na
predaj až do konca bežného
účtovného obdobia
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a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej
výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo
metódou nulového zisku

DIČ: 2022975841
b

c

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam
Pohľadávky
a

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba
OP
c

Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie
Zúčtovanie
OP z dôvodu
OP z dôvodu
zániku
vyradenia majetku
opodstatnenosti
z účtovníctva
d
e

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

Pohľadávky
z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ
a MÚJ
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok
Po lehote
Názov položky
V lehote splatnosti
splatnosti
a
b
c

Pohľadávky spolu
d

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu

31329

32329
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Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie

25191

25191

57583

57583

Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo
inou formou zabezpečenia
Bežné účtovné obdobie
Opis predmetu záložného práva
Hodnota predmetu
Hodnota
záložného práva
pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia

x

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky
Vkladové účty v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky termínované

69649

6559

70384

106685

Peniaze na ceste

0

0

Spolu

80033

113244

Tabuľka č. 2
Bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok
a
Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosťou do
jedného roka držané
do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
f
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finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
spolu
17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému
majetku
Zúčtovanie OP Zúčtovanie OP
Stav OP
z dôvodu
z dôvodu
Tvorba
na začiatku
zániku
vyradenia
Krátkodobý finančný majetok
OP
účtovného
opodstatnemajetku z
obdobia
nosti
účtovníctva
a

b

c

d

finančnému
Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

e

f

Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
30000
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
30000
spolu

30000
30000

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené
záložné právo
Hodnota za bežné
Názov položky
účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou
Vplyv ocenenia
Zvýšenie/ zníženie
Vplyv
na výsledok hospodáKrátkodobý finančný majetok
hodnoty
ocenenia
renia bežného
(+/-)
na vlastné imanie
účtovného obdobia
a
b
c
d
Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok spolu
20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov
položky

a

do jedného
roka
vrátane
b

Splatnosť
od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
c

viac ako
päť rokov
d

do jedného
roka
vrátane
e

Splatnosť
od jedného
roka do piatich
rokov vrátane
f

viac
ako päť
rokov
g
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Istina

0

0

Finančný výnos

0

0

Spolu

0

0

21. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo
o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Bezprostredne
Názov položky
predchádzajúce účtovné
obdobie
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie

Prídel do zákonného rezervného fondu
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

Tabuľka č. 2
Názov položky
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
685167
Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi, členmi
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov

591910

Iné
Spolu
22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách
Tabuľka č. 1
Názov položky
Bežné účtovné obdobie

591910
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Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

b

c

d

e

a

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy,
z toho:

3613

6013

Na dovolenky

3613

6013

Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

a

b

c

d

e

Stav
na konci
účtovného
obdobia
f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy,
z toho:
Na dovolenky

6289

6913

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
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Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
nad päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane

103480

111425

Záväzky po lehote splatnosti
24. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o
odloženom daňovom záväzku
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku
a daňovou základňou, z toho:

25

182

odpočítateľné

25

182

zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok

x

x

Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné
25. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky
Začiatočný stav sociálneho fondu

Bežné účtovné obdobie
16

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
17
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Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

DIČ: 2022975841

163

169

Čerpanie sociálneho fondu

691

699

Konečný zostatok sociálneho fondu

17

17

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch
Názov vydaného
Menovitá
Počet
Emisný kurz
dlhopisu
hodnota

Úrok

Splatnosť

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých
finančných výpomociach
Tabuľka č. 1
Suma
Suma istiny
Suma istiny
istiny
v príslušnej
v príslušnej
v eurách
mene za
Úrok
Dátum
mene
za bežné bezprostred-ne
Názov položky
Mena
p. a.
splatnosti
za bežné
účtovné
predcháv%
účtovné
obdobie
dzajúce
obdobie
účtovné
obdobie
a
b
c
d
e
f
g
Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery

EUR

1M
Euribor
+
1,85%

2020

16867

1350750

1350750

Tabuľka č. 2
Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné

Suma
istiny
v eurách
za bežné

Suma istiny
v príslušnej
mene za
bezprostredne
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a
Dlhodobé pôžičky

b

c

DIČ: 2022975841
účtovné
obdobie

účtovné
obdobie

predchádzajúce účtovné
obdobie

e

f

g

d

x
Krátkodobé pôžičky

x
Krátkodobé finančné výpomoci
x
28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné
obdobie
Tabuľka č. 1
Účtovná hodnota
Dohodnutá cena
Názov položky
podkladového
nástroja
pohľadávky
záväzku
a
b
c
d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabuľka č. 2
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Zmena reálnej hodnoty
(+/-) s vplyvom na
výsledok
vlastné

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Zmena reálnej hodnoty (+/-)
s vplyvom na
výsledok
vlastné

IČO: 44998597
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a
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

x

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

x

DIČ: 2022975841

hospodárenia

imanie

hospodárenia

imanie

b

c

d

e

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi
Reálna hodnota
Zabezpečovaná položka

Bežné účtovné
obdobie

a

b

Majetok vykázaný v súvahe

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
c

Nie sú

Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené
Spolu
30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Bežné účtovné obdobie
obdobie
Názov
položky

do jedného
roka
vrátane

a

b

Splatnosť
od jedného
roka do
piatich rokov
vrátane
c

Splatnosť
viac ako
päť rokov

do jedného
roka
vrátane

od jedného
roka do piatich
rokov vrátane

viac ako
päť rokov

d

e

f

g

Istina

x

x

Finančný náklad

x

x

Spolu

x

x

31. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Názov položky

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Zmena stavu
vnútroorganizačných
zásob

IČO: 44998597
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Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný
stav

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

d

e

f

Manká a škody

x

x

x

Reprezentačné

x

x

x

Dary

x

x

x

Iné

x

x

x

Zmena stavu
vnútroorganizačných
zásob vo výkaze
ziskov a strát

x

x

x

a
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Spolu

x

x

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby z predaja služieb

391900

347487

Tržby za tovar

179990

153917

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou

92204

90703

Čistý obrat celkom

664094

592107

Názov položky
Tržby za vlastné výrobky

Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

33. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti
Názov položky
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
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34. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej
straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj
dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým
sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová
pohľadávka neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v
bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich
účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku
ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky
účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty
nákladov a výnosov
35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
a
Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:

Základ dane

Daň

b

c

Daň
v%
d

x

x

-591910

teoretická daň
Daňovo neuznané náklady

Základ dane

Daň

e

f

Daň
v%
g

x

x

-685167

x

x

203613

0,00

203613

0,00

Výnosy nepodliehajúce dani
Vplyv nevykázanej odloženej
daňovej pohľadávky
Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane
Iné
Spolu
Splatná daň z príjmov

x

x

Odložená daň z príjmov

x

x

Celková daň z príjmov

x

x
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Vysvetlivky k poznámkam:
1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom
Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne
vypĺňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb
účtovnej jednotky.
Použité skratky:
CP - cenný papier
č. - číslo
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
kons. – konsolidovaný
MÚJ – materská účtovná jednotka
OP – opravná položka
p. a. – per annum
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie

