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Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie
Čl. I (1)
Obchodné meno účtovnej jednotky:

MHC HRON S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky:

Badín 692, 976 32, Badín

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
(od: 21.12.2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
(od: 21.12.2000)
sprostredkovateľská činnosť
(od: 21.12.2000)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
(od: 21.12.2000)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii
viac ako 8 miest
(od: 21.12.2000)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj dodatkových služieb
(od: 21.12.2000)
požičiavanie športových potrieb
(od: 21.12.2000)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
(od: 14.02.2002)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
(od: 14.02.2002)
výroba stavebných hmôt a stavebných prvkov
(od: 14.02.2002)
prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
(od: 14.02.2002)
vedenie účtovníctva
(od: 14.02.2002)
automatizované spracovanie dát
(od: 14.02.2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov so súhlasom autora
(od: 14.02.2002)
reklamná a propagačná činnosť
(od: 14.02.2002)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
(od: 14.02.2002)
prevádzkovanie telovýchovného zariadenia - golfové ihrisko
(od: 01.11.2005)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
(od: 10.10.2014)
výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti: tréner športu pre všetkých V. kvalifikačného stupňa
(od: 29.01.2016)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
(od: 29.01.2016)
prevádzkovanie športových zariadení
(od: 29.01.2016)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
(od: 24.05.2017
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Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

18

18

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

19

17

1

1

Počet vedúcich zamestnancov

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod
Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

27.06.2018

Čl. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna

mimoriadna

priebežná

Čl. I (4) Údaje o skupine
Účtovná jednotka je dcérskou spoločnosťou spoločnosti KK Company, s.r.o.
(4) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska
účtovná jednotka:
KK Company, s.r.o.
(4) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska
účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

(4) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):
(4) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou
Áno

Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22
Áno

Nie

Čl. III Informácie o prijatých postupoch

Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Čl. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

Čl. III (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód
Účtovná jednotka v účtonom období nemenila svoje účtovné zásady a metódy
Čl. III (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód

Položka súvahy

Aplikované zásady a metódy

Druh zmeny zásady alebo
metódy

Hodnota vplyvu na prísl.
položku súvahy

Dôvod zmeny
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Čl. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady,
menovitá hodnota
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota
Ocenenie majetku a záväzkov

ÚJ má náplň (x)

Poznámka k oceneniu

Obstarávacou cenou
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

x

2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou

x

3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou
6. Záväzky pri ich prevzatí
Vlastnými nákladmi
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
4. Príchovky a prírastky zvierat
Menovitou hodnotou
1. Peňažné prostriedky a ceniny

x

2. Pohľadávky pri ich vzniku

x

3. Záväzky pri ich vzniku

x

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou
vlastného imania, iné
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné
Ocenenie majetku a záväzkov

ÚJ má náplň (x)

Poznámka k oceneniu

Reálnou hodnotou
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti
2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní
5. Drahé kovy v majetku fondu
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania
Iné
1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

x

2. Daň z príjmov - splatná

x

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda
Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:
spôsobom A účtovania zásob
spôsobom B účtovania zásob
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Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:
váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov
metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)
iným spôsobom:

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu
Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu
Dlhodobý nehmotný majetok

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Druh majetku

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

Stavby a budovy - OS 6

40

1/40

rovnomerná

Stavby a budovy - OS 5

20

1/20

rovnomerná

Nábytok a zariadenie

6

1/6

rovnomerná

Osobné automobily

4

1/4

rovnomerná

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky
Po súvahovom dni nestali žiadne skutočnosti, ktoré by mali dopad na účtovnú závierku.
Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí

Dôvod

Hodnota (BO)

a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré
nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej
závierky
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalosti po dni, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov
h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť
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