Účtovná závierka
k 31. decembru 2018

EOP HOKA SK, s.r.o.
Poznámky Úč MÚJ 3 - 01
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VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.

Informácie o Spoločnosti
Názov Spoločnosti: EOP HOKA SK, s.r.o.
Sídlo Spoločnosti: Farská 10, 949 01 Nitra.

2.

Údaje o konsolidovanom celku
a) Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky inej spoločnosti.
Konsolidovanú účtovnú závierku najširšej skupiny účtovných jednotiek, ku ktorej Spoločnosť ako konsolidovaná
účtovná jednotka patrí, zostavuje EP Investment SARL (ID20132465909), so sídlom Avenue John F. Kennedy 39,
L-1855 Luxemburg, Luxembursko.
Konsolidovanú účtovnú závierku najužšej skupiny účtovných jednotiek, ku ktorej Spoločnosť ako konsolidovaná
účtovná jednotka patrí, zostavuje Energetický a průmyslový holding, a.s. (IČO 28356250) so sídlom Pařížská
130/26, Josefov, 110 00 Praha 1.
b) Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou.

3.

Počet zamestnancov
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2018 je 4.

II.

INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1.

Predpoklad pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going
concern).

2.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
a)

Dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové
rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do
momentu zaradenia dlhodobého nehmotného 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.
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

b)

Zásoby obstarané kúpu, zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
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 zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a
pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým
aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.
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 cudzích
zdrojov.
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie
a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

c)

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.

d)

Krátkodobý finančný majetok
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Účtovná závierka
k 31. decembru 2018

EOP HOKA SK, s.r.o.
Poznámky Úč MÚJ 3 - 01

3.

DIČ

2 1 2 0 4 0 2 8 1 2

IČO

5 0 6 4 3 4 9 5

e)

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky (vrátane dlhopisov a pôžičiek a úverov) 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 sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát
z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

f)

Derivátové operácie
Derivátové operácie sa oceňujú obstarávacou cenou.

Spôsob zostavenia odpisového plánu
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení
dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné
náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania,
metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

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

Predpokladaná
doba používania
v rokoch
5
4
8
rôzna

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

lineárna
lineárna
lineárna
jednorazový odpis

20
25
12,5
100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania
a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení
dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné
náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý hmotný majetok
4.

Predpokladaná
doba používania v rokoch
20 až 40
8 až 12
4 až 6
rôzna

Metóda
odpisovania
lineárna
lineárna
lineárna
jednorazový odpis

Ročná odpisová
sadzba v %
5 až 2,5
8,3 až 12,5
16,7 až 25
100

Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

5.

Dotácie a ich oceňovanie v účtovníctve
O nároku na dotácie zo sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa
dotácia poskytne.
Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a
strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na
príslušný účel.
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako
výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov
z tohto dlhodobého majetku.
Dotácie sa v účtovníctve oceňujú menovitou hodnotou.
Spoločnosti neboli v účtovnom období 2018 poskytnuté žiadne dotácie.
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Informácie o účtovaní významných a nevýznamných opráv chýb minulých účtovných období
Opravy výzmných chýb minulých účtovných období sa účtujú na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo
na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov.
Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých období sa účtujú ako účtovné prípady bežného
účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti.
Spoločnosť účtovala v roku 2018 o nasledovnej chybe minulých účtovných období:
Spoločnosť zistila po schválení účtovnej závierky, že v zostavenej účtovnej závierke k 31.12.2017 vykázala nesprávne
údaje z dôvodu nezaúčtovania všetkých účtovných prípadov – nezaúčtovaný predpis daňovej licencie v súlade
s podaným daňovým priznaním právnickej osoby za rok 2017. Spoločnosť preto účtovala o tejto skutočnosti
v účtovnom období roku 2018 nasledovne:
960 EUR MD 591/ D 431

III.
1.

INFORMÁCIE , KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Informácie o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný
rozsah alebo výskyt
Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

2.

Informácie o záväzkoch
a)
b)

Informácie o záväzkov so zostatkovou dobou splanosti nad päť rokov a o zabezpečených záväzkoch
Opis a spôsob zabezpečenia záväzkov

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

3.

Informácie o vlastných akciách
Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

4.

Informácia o tom, či účtovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov
Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

5.

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Členom štatutárnemu orgánu neboli v roku 2018 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani
finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú.

6.

Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky

a)

Finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe, ale sú významné na posúdenie finančnej situácie Spoločnosti
Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

b)

Výzmnamné podmienené záväzky
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje
neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až
potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie
Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

c)

Opis významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov
Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.

d)

Výška významných finančných povinností a významných podmienených záväzkov voči dcérskej účtovnej jednotke
a účtovnej jednotke s podstatným vplyvom
Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.
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Opis významných povinností Spoločnosti vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov
Spoločnosť nemá náplň pre tento bod.
Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo
verejnom záujme
Spoločnosť nemá náplň pre tento bod

