Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

DIČ

3 5 8 8 2 7 7 8

2 0 2 1 8 1 9 8 9 9

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

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

Trade Trans Invest, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky:

Lazaretská 23, 811 09, Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania
Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, zasielateľstvo, podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
vedenie účtovníctva, faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti, kancelárske a sekretárske služby, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov,
prenájom automobilv, motocyklov a prípojných zariadení, prekladateľské a tlmočnícke služby z / do jazyka anglického, nemeckého, talianskeho, francúzkeho, ubytovacie
služby v rozsahu voľnej živnosti.

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

1

1

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

1

1

Počet vedúcich zamestnancov

1

1

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

03.12.2018

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

riadna

mimoriadna

priebežná

Čl. I (4) Údaje o skupine
(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:
Trade Trans Invest, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
(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):
Trade Trans Invest, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
(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
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Čl. III Informácie o prijatých postupoch

Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné
obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.
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 počas účtovného obdobia nezmenila účtovné zásady a ani metódy, v dôsledku čoho k ovlyvneniu hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku
hospodárenia nedošlo.
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

Čl. III (3) Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv
Čl. III (3) Informácie o transakciách, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv
Transakcia

Charakter transakcie

Účel transakcie

Finančný vplyv

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
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

x

Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere

x

Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI

x

Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

x

Záväzky pri ich prevzatí

x

Vlastnými nákladmi
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
Príchovky a prírastky zvierat
Menovitou hodnotou
Peňažné prostriedky a ceniny

x

Pohľadávky pri ich vzniku

x

Záväzky pri ich vzniku

x
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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
Majetok nadobudnutý bezodplatne
Hmotný a nehmotný majetok novozistený pri inventarizácií (v účtovníctve doteraz
nezachytený)
Majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní
Drahé kovy v majetku fondu
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania
Podiely na základnom imaní

x

metóda vlastného imania

x

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období
vzniku daňovej povinnosti a v priloženom Výkaze ziskov a
strát Spoločnosti a je vypočítaná zo zákaldu, vyplývajúceho
z výsledku hospodárenia pred zdanením, ktorý bol upravený
o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane.

Iné
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Daň z príjmov - splatná

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

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) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky
Podľa § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a
odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Podľa § 26 ods. 4 zákona o účtovníctveocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje
opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia
hodnoty. Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek sú upravené v § 18 postupov účtovania. Tvorba opravnej položky sa tvorí vždy ku konkrétnemu druhu majetku alebo
rovnorodej skupine majetku, napr. zásob.
Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad
zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa
účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje opodstatnenosť účtovania tvorby opravnej položky a trvania opodstatnenosti existencie a sumy už vytvorenej
opravnej položky k majetku. Ak opravná položka už nie je opodstatnená, musí sa zaúčtovať zníženie opravnej položky alebo ju úplne rozpustiť. Ak sa preverením zistí, že
zníženie hodnoty majetku je väčšie, ako je už premietnuté vo vytvorenej opravnej položke k majetku, musí sa opravná položka dotvoriť.
Čl. III (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky
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Druh majetku

Odhad zníženia hodnoty

Stav OP na začiatku
účtovného obdobia

Pohľadávky

3 5 8 8 2 7 7 8
Tvorba OP

DIČ

2 0 2 1 8 1 9 8 9 9
Stav OP na konci účtovného
obdobia

Zúčtovanie OP

52 704

52 704

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky prei ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zisti, že suma zíväzkov 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 vymedzením alebo výškou, tvoria sa na
krytie známich rizík alebo strát z podnikania účtovnej jednotky. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Čl. III (4) f) Stanovenie metódy vlastného imania
Metóda vlastného imania je stanovená v súlade s opatrením Ministerstva financií SR zo dňa 16.12.2002 č. 2305482002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len "postupy účtovania").
Čl. III (4) f) Stanovenie metódy vlastného imania

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

budovy/stavby

40 rokov

2,5%

rovnomerná

samostatne hnuteľné veci

4 roky

25%

rovnomerná

samostatne hnuteľné veci

12 rokov

8,33%

rovnomerná

Čl. III (4) h) Poskytnuté dotácie
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. III (4) h) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku

Dotácia/Majetok

Ocenenie

Výška dotácie

Čl. III (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období
Na účte 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov sa v zmysle
§ 59 ods. 13 postupov účtovania v PÚ účtujú okrem iných skutočností aj významné opravy chýb minulých
účtovných období. Opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú v tom účtovnom období, v ktorom boli
zistené v závislosti od významnosti zistených chýb stanovenej v účtovníctve účtovnej jednotky.
Čl. III (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
Popis významnej chyby

Vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov

Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov

Čl. III (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období
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Podľa § 5 ods. 1 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „postupy účtovania v PÚ“) opravy
nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia
na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky.
Čl. III (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
Popis nevýznamnej chyby

Vplyv na výsledok hospodárenia (BO)

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Čl. IV (1) Charakteristika goodwillu alebo záporného goodwillu
Goodwill a záporný Goodwill po prehodnotení účtovnej jednotky bol vyradený z účtovníctva vzhľadom k tomu, že nie je opodstatnené naďalej vykazovať jeho nulovú zostatkovú
cenu. V predchádzajúcich účtovnýc obdobiach bol odpísaný, zostatková cena je 0,00 Eur.
Čl. IV (1) Charakteristika goodwillu alebo záporného goodwillu

Dôvod vzniku goodwillu/záporného goodwillu

Hodnota

Spôsob výpočtu hodnoty

Goodwill
Záporný goodwill

Čl. IV (3) Informácie o záväzkoch
.

Čl. IV (3) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Čl. IV (3) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Záväzky

Hodnota (BO)

Záväzky zo zmlúv - nákup vozňov

Hodnota (PO)

2 520 512

Čl. IV (3) b) Informácie o zabezpečených záväzkoch
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Čl. IV (3) b) Celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov

Spôsoby zabezpečenia záväzkov

Opis zabezpečenia záväzkov

Celková suma zabezpečených
záväzkov

Záložným právom
Zmluvné pokuty
Iné formy zabezpečenia

Čl. IV (5) Informácie o vytvorení kapitálového fondu z príspevkov
Čl. IV (5) Informácie, či účtovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka
Účtovná jednotka vkladala do kapitálového fondu inej účtovnej jednotky v ktorej má podiel - Vklad do kap. fondov Spedition Trade Trans Holding a.s. v celkovej sume
403.218,90 Eur.

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Strana: 5

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO

DIČ

3 5 8 8 2 7 7 8

2 0 2 1 8 1 9 8 9 9

Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky
Po dni ku ktorému sa zostavuje Účtovná závierka nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by ovplyvnili údaje vykázané v Účtovnej závierke.
Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí

Dôvod

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

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

Miesto pre ďalšie záznamy
Dňa 30.11.2016 došlo k nepeňažnému vkladu pohľadávok do spoločnosti TRADE TRANS IMOBILIARE SRL, ktorým sa zvyšuje základné imanie. K 31.12.2018 nebolo zvýšenie
zákaldného imania TRADE TRANS IMOBILIARE SRL zapísané v príslušnom obchodnom registri. Z toho dôvodu spoločnosť k 31.12.2018 eviduje v účtovnej závierke obstaranie
finančného majetku a záväzky z upísaných a nesplatených vkladov.
Miesto pre ďalšie záznamy
V prieberu účtovného obdobia došlo k zmene právnej formy Organizačnej zložky Wien.
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