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Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej ku dňu: 31.12.2019

Čl. I Všeobecné informácie
I.1. Názov účtovnej jednotky DACHSER Slovakia a.s.
Sídlo : 900 55 LOZORNO 1126
IČO : 35752700
DIČ : 2020243302
Hlavná činnosť spoločnosti : zasielateľstvo, vybavovanie colných deklarácii, prevádzkovanie
colných skladov, nákladná cestná doprava, zabezpečovanie colného dlhu zárukou,
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
I.2. Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
10.05.2019
I. 3 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
riadna
Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:
rozdelenie,
zlúčenie,
formy,
začiatok likvidácie,
koniec likvidácie,
vyhlásenie konkurzu,
zrušenie konkurzu.

mimoriadna

splynutie,

zmena právnej

I. 4 Údaje o skupine účtovných jednotiek:
I. 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

DACHSER SE, Thomas-Dachser- Strasse 2, D-87439 Kempten
I. 4) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú
závierke 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)
...................................………………………………………………………………………………...................
......................
I. 4) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v
písmenách a) a b):
...................................………………………………………………………………………………...................
......................
I. 4) d) Údaj, čí účtovná jednotka je materskou UJ a údaj, či je oslobodená od povinnosti
zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona,
pričom sa uvádzajú
1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej
jednotky zostavujúcej konsolidovanú UZ podľa osobitných predpisov
2. Pri oslobodení podľa § 22 ods. 10. a 12. zákona obchodné meno a sídlo dcérskych UJ.
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I. 5 Informácie o počte zamestnancov
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

195,7

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
179,7

209

192

30

30

Bežné účtovné obdobie

Čl. II Informácie o prijatých postupoch
II.1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

ÁNO

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo
svojej činnosti (going concern).
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
II.2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok
1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:
Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
dopravné
provízie
skonto
poistné
clo.

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok
2) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné
provízie
poistné
clo.

Podnik nakupoval zásoby
Účtovanie obstarania a úbytku zásob.
Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT l, čl. 2.
spôsobom A účtovania zásob – tovar - predaj PHM, materiál - obalový
spôsobom B účtovania zásob
Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné
provízie
poistné
clo.
Náklady súvisiace s obstaraním zásob:
pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej
zásoby,
obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady
súvisiace
s obstaraním (Postupy účtovania ÚT 1. čl. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady
zahŕňali
do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným
podnikom takto:
Popis:
obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú
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cenu (pevnú cenu) podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania
(tamtiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob
spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:
Pri vyskladnení zásob sa používal
vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne,
metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na
ocenenie úbytku zásob),
iný spôsob:
Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky
Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou
hodnotou.
9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania
a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.
II.3.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a
náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá,
rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu
uvedenia dlhodobého 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.
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 až 410 EUR, sa odpisuje postupne počas predpokladanej doby požívania
- 410 EUR a nižšia, sa považuje za náklad a účtuje sa na účet 518 – Ostatné služby
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
2 až 3
8
rôzna

M etóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

lineárna
lineárna
lineárna
jednorazový
odpis

20
50 až 33,33
12,5
100

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.
Pozemky sa neodpisujú.
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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 nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné
náklady) je:
- 1 700 EUR až 410 EUR, sa odpisuje postupne počas predpokladanej doby požívania
- 410 EUR a nižšia, sa sa považuje za zásoby a účtuje sa do nákladov pri jeho vydaní do
spotreby
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

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

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

M etóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

lineárna
lineárna
lineárna
jednorazový
odpis

5 až 2,5
8,3 až 12,5
16 až 30
100

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.
Posúdenie zníženia hodnoty majetku
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo
k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume
opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.
Faktory, ktoré sú považované za dôležité pri posudzovaní zníženia hodnoty majetku sú:
- technologický pokrok,
- významne nedostatočné prevádzkové výsledky v porovnaní s historickými alebo plánovanými
prevádzkovými výsledkami,
- významné zmeny v spôsobe použitia majetku Spoločnosti alebo celkovej zmeny stratégie
Spoločnosti,
- zastaralosť produktov.
Ak Spoločnosť zistí, že na základe existencie jedného alebo viacerých indikátorov zníženia hodnoty
majetku možno predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu
v účtovníctve, vypočíta zníženie hodnoty majetku na základe odhadov projektovaných čistých
diskontovaných peňažných tokov, ktoré sa očakávajú z daného majetku, vrátane jeho prípadného
predaja. Odhadované zníženie hodnoty by sa mohlo preukázať ako nedostatočné, ak by analýzy
nadhodnotili peňažné toky alebo ak sa zmenia podmienky v budúcnosti. Zníženie hodnoty majetku
a opravné položky.
Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku
Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z
požiadavky zákona 431/2002 dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5
rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého
nehmotného majetku sa nerovnajú.
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Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal
za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové
odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným
predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku
zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové
odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľ zostavil interným
predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové
sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú, okrem dlhodobých majetkov:
Administratívna budova (inv.č. 4000008), Rozvody počitačových sieti LOZORNO (inv.č. 4000011),
Tech. Zhodnotenie, stavebné úpravy Košice (inv.č. 4000010), Technické zhodnotenie pren. budovy,
SP Krajna 29 (inv.č. 4000007), kde sú sadzby stanovené odlišne. Od roku 2019 pri novoobstaranom
majetku spoločnosť stanovuje účtovné odpisované sadzby odlišne od daňových odpisov.

II.4.

Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a
predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu
vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené
na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na
základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré
nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.
Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú
vykázané retrospektívne, ale sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia
ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje
toto aj budúce obdobia.
II.5.

Zásoby

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, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním (clo,
prepravu, poistné, provízie, a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.
Úroky z úverov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.
Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.
II.6.

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.
Pri dlhodobých pôžičkách a pohľadávkach, ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo
pôžičky dlhšia ako jeden rok, upravuje sa hodnota tejto pohľadávky alebo pôžičky formou opravnej
položky, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná
hodnota pohľadávky sa počíta ak súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných
diskontných faktorov.
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Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok predstavujú krátkodobé cenné papiere majetkového alebo úverového
charakteru, ktoré sú v čase obstarania splatné do jedného roka, príp. určené na predaj do jedného
roka od ich obstarania, vlastné akcie a vlastné obchodné podiely a emisné kvóty.
II.8.

Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, ceniny, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou
hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
II.9.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
II.10.

Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo
k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume
opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné
položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.
Zníženie hodnoty dlhodobého majetku a zásob
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná hodnota majetku
Spoločnosti, iného ako odloženej daňovej pohľadávky posudzovaná s cieľom zistiť, či existujú
indikátory, že by mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty majetku. Ak takéto indikátory existujú, potom sa
odhadnú predpokladané budúce ekonomické úžitky z daného majetku.
Opravné položky vykázané v predchádzajúcich obdobiach sa prehodnocujú ku každému dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka s cieľom zistiť, či existujú indikátory, ktoré by naznačovali,
že došlo k zmene v predpoklade zníženia hodnoty majetku alebo tento predpoklad prestal existovať.
Opravná položka sa zruší, ak došlo k zmene predpokladov použitých na určenie predpokladaných
ekonomických úžitkov z daného majetku. Opravná položka sa zruší len v rozsahu, v akom účtovná
hodnota majetku neprevýši tú účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov, ak
by opravná položka nebola vykázaná.
Zníženie hodnoty finančného majetku a pohľadávok
Ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný majetok, ktorý nie je
ocenený reálnou hodnotou posudzuje s cieľom zistiť, či existujú objektívne dôkazy zníženia jeho
hodnoty.
Medzi objektívne dôkazy o znížení hodnoty finančného majetku patrí nesplácanie dlhu alebo
protiprávne konanie dlžníka, reštrukturalizácia pohľadávok Spoločnosti za podmienok, o ktorých by
Spoločnosť za normálnej situácie neuvažovala, indikácie, že na majetok dlžníka alebo emitenta bude
vyhlásený konkurz, alebo skutočnosť, že pre cenný papier prestal existovať aktívny trh. Objektívnym
dôkazom zníženia hodnoty investícií do majetkových cenných papierov je aj významné alebo
dlhodobé zníženie ich reálnej hodnoty pod úroveň ich obstarávacej ceny.
Opravná položka sa zruší, ak následné zvýšenie predpokladaných budúcich ekonomických úžitkov
možno objektívne spájať s udalosťou, ktorá nastala po vykázaní opravnej položky.
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Záväzky

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.

II.12.

Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí
a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým
časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej
povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok
prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom
v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa
účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.
Tvorba rezervy na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa účtuje ako zníženie
pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.
II.13.

Zamestnanecké požitky

Platy, mzdy, príspevky do dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená
zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú
v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.
II.14.

Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov
vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať
daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri:
 dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo
záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani
na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j.
nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku,
prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri
zlúčení, splynutí alebo rozdelení),
 dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných a pridružených
účtovných jednotkách, ak Spoločnosť je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných
rozdielov a je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej
budúcnosti,
 dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu.
O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových
strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je
pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť, je dosiahnuteľný.
Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude
dosiahnutý.
Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť
v čase vyrovnania odloženej dane.
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V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú samostatne. Ak sa
vzťahujú na odloženú daň z príjmov toho istého daňovníka a ide o ten istý daňový úrad, môže sa
vykázať len výsledný zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

II.15.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
II.16.

Prenájom (lízing) (Spoločnosť ako nájomca)

Finančný prenájom. Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe
nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej
doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho
jeho nájomca, nie vlastník.
Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného
prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu.
Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov. V prípade
nájmu pozemku je doba nájmu najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do
daňovej odpisovej skupiny 5 resp. 6 (budovy a stavby, doba odpisovania pre daňové účely 20 resp.
40 rokov).
Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu
príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške
dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.
Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou
efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ťarchu účtu 562 – Úroky.
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj
majetok jeho vlastník, nie nájomca. Prenájom majetku formou operatívneho leasingu sa účtuje do
nákladov priebežne počas doby trvania leasingovej zmluvy.
II.17.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu (ďalej ako referenčný kurz).
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného
v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska
v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
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Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok,
alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.
Tržby z predaja výrobkov a tovaru sa vykazujú v deň splnenia dodávky podľa Obchodného
zákonníka, podľa Incoterms alebo iných podmienok dohodnutých v zmluve.
Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.
II.19.

Porovnateľné údaje

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza
sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.
II.20.

Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných
období, opraví túto chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená
strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy
nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný
nákladový alebo výnosový účet.
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Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy
III. 1 a) Informácie k prílohe č.3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Aktivov
Dlhodobý nehmotný ané
Obstar Poskytnuté
Oceniteľ
Ostatný
majetok
náklady Softvér
Goodwill
ávaný preddavky
né práva
DNM
na vývo
DNM
na DNM
j
A
b
C
D
e
F
g
H
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
163562 570072
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
163562 570072
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
162157 570072
Prírastky
1405
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
163562 570072
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
1405
0
účtovného obdobia
Stav na konci
0
0
účtovného obdobia

Spolu
i
733634

733634

732229
1405

733634

1405
0
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Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok
A
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

Aktivova
Obsta- Poskytnuté
né
Oceniteľ
Ostatný
Softvér
Goodwill
rávaný preddavky
náklady
né práva
DNM
DNM
na DNM
na vývoj
b
c
d
e
F
g
H

164037

570072

Spolu
I

734109
475

475

163562

570072

733634

160222
2410
475

570072

730294
2410
475

162157

570072

732229

3815

0

1405

0

3815
1405

III. 1 c) Informácie k prílohe č.3 o dlhodobom nehmotnom majetku
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať

Hodnota za bežné účtovné
obdobie
0
0
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III. 1 a) Informácie k prílohe č.3 o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Samostat
né
PestoZákladné
Dlhodobý
hnuteľné vateľské
Obstastádo Ostatný
hmotný majetok Pozemky Stavby
veci
celky
rávaný
a ťažné DHM
a súbory trvalých
DHM
zvieratá
hnuteľný porastov
ch vecí
a
B
c
D
e
F
g
h
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
3251653 11502619 1763514
63800
128426
2859167 434759
Prírastky
165 9387424
8262 210579
Úbytky
9452558
Presuny
Stav na konci
účtovného
3251653 14353524 1987694
63965
63292
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
2974318 919669
50818
624115 362055
Prírastky
2550
2050 177849
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
3596383 1103875
53368
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného 3251653 8528301 843845
12982
128426
obdobia
Stav na konci
účtovného 3251653 10757141 883819
10597
63292
obdobia

Poskyt
nuté
predda
vky
na DHM

Spolu

i

j

16710012
12681515
9671399

19720128

3944805
988720
179899
4753626

12765207
14966502
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Tabuľka č. 2

Dlhodobý
hmotný majetok Pozemky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostat
Poskyt
né
PestoZákladné
nuté
hnuteľné vateľské
Obstastádo Ostatný
predda
Stavby
veci
celky
rávaný
a ťažné DHM
vky
a súbory trvalých
DHM
zvieratá
na DH
hnuteľný porastov
M
ch vecí
C
d
e
F
g
h
i

A
B
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
3251 653 6986105 1060636
4516514 921036
Prírastky
Úbytky
218158
Presuny
Stav na konci
účtovného
3251653 11502619 1763514
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
2413675 907014
560643 225428
Prírastky
Úbytky
212773
Stav na konci
účtovného
obdobia
2974318 919669
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného
3251653 4572430 153622
obdobia
Stav na konci
účtovného
3251653 8528301 843845
obdobia

Spolu

J

62089
4615692
1711 11856115
16343381

15976175
17295376
16561539

63800

16710012

128426

44868
5950

3365557
792021
212773

50818

3944805

17221

4615692

12610618

12982

128426

12765207
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III. 1 c) Informácie k prílohe č. 3 dlhodobom hmotnom majetku
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať

Hodnota za bežné účtovné obdobie
14 008 794

III. 1 p) Informácie k prílohe č.3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky
A
Pohľadávky
z obchodného styku
Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
B
35227

35227

Tvorba
OP
C
41173

41173

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

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
F

35227

41173

35227

41173

14

DIČ 2 0 2 0 2 4 3 3 0 2

Poznámky Úč POD 3 – 01

III. 1 q) Informácie k prílohe č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položky
V lehote splatnosti
Po lehote splatnosti
a
b
c
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
24896
Dlhodobé pohľadávky spolu
24896

Pohľadávky spolu
D

24896
24896

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

4062275

1186161

5248436

1186161

45711
10729
5263703

45711
10729
4118715

Tabuľka č. 2

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

1186161

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
C
1583116

4118715

4003459

Krátkodobé pohľadávky spolu
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu

5304876

5586575

24896

11996

24896

11996

Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Bežné účtovné obdobie

a
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III. 1 r) Informácie k prílohe č.3
zabezpečenia

o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou
z titulu kontokorentného úveru

Opis predmetu záložného práva
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou
formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné
právo
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené
právo s nimi nakladať

Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu
Hodnota pohľadávky
X
X
X

III. 1 t) Informácie k prílohe č.3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Názov položky
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
9890
10604

Bežné účtovné obdobie

1428861

807543

59830

85150

1498581

903297

Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu
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III. 1 x) Informácie k prílohe č.3 o vlastných akciách
Tabuľka č. 1

Výška podielu na základnom
imaní

D
50 %

Iný podiel na
ostatných
položkách VI
ako na ZI
v%
e
50 %

50

50 %

50 %

100 %

100 %

100 %

Spoločník, akcionár
a

absolútne

v%

b

C

DACHSER SE
Thomas-Dachser-Strasse 2,
D-87439 Kempten

2 500 000

50

EL Holding s.r.o. Bratislava SK

2 500 000

Spolu

5 000 000

Podiel na
hlasovacích
právach v %

III. 1 y) Informácie k prílohe č.3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív
Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

19587

21422

19587

21422

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

269602

990384

Výnosy prepravné

269602

990384

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:
Prepravné náklady
Ostatné náklady
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Ostatné výnosy
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III. 2 a) Informácie k prílohe č.3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1
Bezprostredne
Názov položky
predchádzajúce účtovné
obdobie
Účtovný zisk
2162558
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu

Bežné účtovné obdobie
216256

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

1946302

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

2162558

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019 vo výške 2 313 242 EUR rozhodne valné
zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:
- prídel do rezervného fondu 31 455 EUR, v roku 2020 dosiahne spoločnosť hodnotu rezervného fondu
vo výške 20% základného imania,
- prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 2 281 787 EUR.
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Poznámky Úč POD 3 – 01
III. 2 b) Informácie k prílohe č.3 o rezervách
Tabuľka č. 1

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
A

Stav na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba

Použitie

Zrušenie

c

d

e

Stav na konci
účtovného
obdobia
F

Dlhodobé rezervy, z toho:

0

3700

0

0

3700

Rezerva na odchodné

0

3700

0

0

3700

469071

488639

469071

488639

108281

99692

108281

99692

136822

129440

136822

129440

162430

173980

162430

173980

61538

85527

61538

85527

Krátkodobé rezervy, z toho:
Rezerva na nevyčerpané
dovolenky
Rezerva na odmeny
Rezerva na energie, služby
a prepravne služby
Rezerva na škody

Tabuľka č. 2

Názov položky
A
Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:
Rezerva na nevyčerpané dovolenky
Rezerva na odmeny
Rezerva na energie, služby,
preprávy
Rezerva na škody

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na začiatku
Stav na konci
účtovného
Tvorba
Použitie Zrušenie
účtovného
obdobia
obdobia
b
c
d
e
F
0

0

0

0

0

310645

469071

310646

469071

85233

108281

85233

108281

119044

136822

119044

136822

101101

162430

101101

162430

5267

61538

5267

61538
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Poznámky Úč POD 3 – 01
III. 2 c) Informácie k prílohe č.3 písm. c) a d) o záväzkoch
Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti z obchodného styku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

565784

801618

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane z obchodného styku

2932232

3080433

Krátkodobé záväzky z obchodného styku spolu

3498016

3882051

39423

39413

39423

39413

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden
rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť
rokov
Dlhodobé záväzky spolu
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Poznámky Úč POD 3 – 01

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, záväzkov zo
sociálneho fondu, odloženého daňového záväzku a rezerv) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru
2019 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky
Záväzky z obchodného styku voči
Prepojeným účtovných jednotkám
Záväzky z obchodného styku v rámci
podielovej účasti okrem záväzkov voči
prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné záväzky z obchodného styku

Účtovná
hodnota

Menej ako
1 rok

3498016

3498016

Záväzky voči zamestnancom

212844

212844

Záväzky zo sociálneho poistenia

142811

142811

40087

40087

1528

1528

3895286

3895286

1-5 rokov

Viac ako
5 rokov

Čistá hodnota zákazky
Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám
Ostatné záväzky v rámci podielovej
Účasti okrem záväzkov voči
prepojeným účtovným jednotkám
Ostatné dlhodobé záväzky
Dlhodobé prijaté preddavky
Dlhodobé zmenky na úhradu
Vydané dlhopisy
Iné dlhodobé záväzky
Záväzky voči spoločníkom a združeniu

Daňové záväzky a dotácie
Záväzky z derivátových operácii
Iné záväzky
Spolu
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III. 1 s) a III.2 f) Informácie k prílohe č.3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom
záväzku
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

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

239062

Pripočítateľne

239062

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
164481
164481

Zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:

430722

Pripočítateľne

430722

429676
429676

Zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka

21 %

21%

140655

124773

Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania

III. 2 g) Informácie k prílohe č.3 o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu

39413

30677

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

33475

29778

Tvorba sociálneho fondu spolu

33475

29778

Čerpanie sociálneho fondu

33465

21042

Konečný zostatok sociálneho fondu

39423

39413

Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu

22

DIČ 2 0 2 0 2 4 3 3 0 2

Poznámky Úč POD 3 – 01
III. 2 i) Informácie k prílohe č.3
výpomociach
Tabuľka č. 1

o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene za bežné
účtovné obdobie
E

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
F

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

A

b

c

d

úver na stavbu -TB

EUR

1,35%

30.6.2026

1782952

0

úver na stavbu - TB

EUR

1,35%

30.9.2024

2222212

2814808

4005164

2814808

363889

387077

31.12.2020

0

460266

31.12.2020

357144

0

31.12.2020

592596

592596

1313629

1439939

Dlhodobé bankové úvery

Spolu
Krátkodobé bankové úvery
kontokorentný úver

EUR

úver na stavbu

EUR

úver na stavbu - TB

EUR

úver na stavbu - TB

EUR

1M
EURIBOR
0

1,39%
1,35%
1,35%

Spolu

Štruktúra bankových úverov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky

31.12.2019

31.12.2018

Bankové úvery po splatnosti
Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

1313629

14399939

Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov

3740074

2370384

Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

265090
5318793

444424

Spolu

4254747

Záväzky:
- úvery na stavbu celkovo vo výške 4 954 904 EUR sú kryté záložným právom; založené sú
stavby v účtovnej zostatkovej hodnote k 31. decembru 2019 vo výške 10 757141 EUR
a pozemky v obstarávacej hodnote k 31. decembru 2019 vo výške 3 251 653 EUR
-

kontokorentný úver celkovo vo výške 363 889 EUR k 31.12.2019 (limit čerpania do 1 000 000
EUR) je krytý záložným právom; založené sú obchodné pohľadávky do výšky 1 250 000 EUR.
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Poznámky Úč POD 3 – 01
III. 5 f) a g) Informácie k prílohe č.3 o daniach z príjmov

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky
A
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň

Základ dane

Daň

B

c

Daň
v%
D

3010730

Základ dane

Daň

E

F

Daň
v%
G

2879367
632254

21

604667

21

Daňovo neuznané náklady

761471

159909

21

797782

167534

21

Výnosy nepodliehajúce dani

-450827

94674

21

-298559

-62697

21

3321374

697489

21

3378590

709504

21

Umorenie daňovej straty
Spolu
Splatná daň z príjmov

697489

709504

0

7305

697489

716809

Odložená daň z príjmov
Celková daň z príjmov

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát
IV. 1 c),d),f) Informácie k prílohe č.3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej
činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

147133

295305

2562

47449

144571

247856

Finančné výnosy, z toho:

3405

4849

Kurzové zisky, z toho:

3405

4657

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

2247

-1956

0

2148

Tržby z predaja majetku a materiálu
Ostatné výnosy z HČ

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
Výnosové úroky
Ostatné výnosy z fin. činnosti
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IV.4 Informácie k prílohe č. 3 o čistom obrate
Krajina
Slovenská republika

Nemecko

Česká republika

Maďarsko

Taliansko

Dánsko

Rakúsko

Poľsko

Iné

Čistý obrat celkom

Výrobky, tovary
a služby

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Preprava

13087368

13474310

Tovar

1013088

735476

Spolu

14100456

14209786

Preprava

12432001

11008337

Tovar

0

0

Spolu

12432001

11008337

Preprava

2989143

2988543

Tovar

0

0

Spolu

2989143

2988543

Preprava

1787955

1415023

Tovar

0

0

Spolu

1787955

1415023

Preprava

1362634

1023596

Tovar

0

0

Spolu

1362634

1023596

Preprava

1310358

1337642

Tovar

0

0

Spolu

1310358

1337642

Preprava

2264624

2327242

Tovar

0

0

Spolu

2264624

2327242

Preprava

1865523

1536863

Tovar

0

0

Spolu

1865523

1536863

Preprava

7289439

7342423

Tovar

0

0

Spolu

7289439

7342423

45402133

43189455
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Poznámky Úč POD 3 – 01
IV.1 e), g), i) Informácie k prílohe č. 3 o nákladoch
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

34573981

33492596

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

10145

10980

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

10145

10980

34563836

33481616

32402043

31581730

265106

2314919

1896687

1668467

7888405

7020406

1480416

1186646

iné uisťovanie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
-

nakúpené prepravné služby

-

opravy a udržovanie, cestovné, náklady na reprezentáciu

- ostatné služby 518
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti,
z toho:
- spotreba materiálu , náklady na obstaranie predaného tovaru
-

spotreba energie

124162

117597

-

osobné náklady

5146867

4641012

-

odpisy majetku

873214

794204

-

dane a poplatky

21048

12307

-

ostatné náklady

242698

268640

79554

97240

2645

5300

63998
12911
42541940

75728
16212
40610242

Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
- nákladové úroky
- ostatné náklady na finančnú činnosť
Náklady celkom

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach
V.1 a) Spoločnosť nemá podmienený majetok, ktorý sa nesleduje v bežnom účtovníctve a neuvádza sa
v súvahe.

V.1 b) a V.2 Spoločnosť nemá podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú
sa v súvahe.
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.
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V. 3 Informácie k prílohe č. 3 o podsúvahových položkách
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky

571

43214

Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Iné položky

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
V súvislosti s COVID19 Spoločnosť zvážila potenciálne dopady COVID19 na podnikateľské aktivity Spoločnosti
v aktuálnom čase a v rámci Slovenskej republiky. Vedenie spoločnosti sa tiež snaží identifikovať možné dopady
na Spoločnosť z celosvetového hľadiska, keďže predpokladá, že COVID19 bude mať dopad na Spoločnosť nie
len z hľadiska slovenského regiónu, ale aj z celosvetového hľadiska. Tento dopad však momentálne nevie
kvantifikovať, no analyzuje rôzne scenáre, ktoré by sa mohli v budúcnosti uskutočniť. Momentálne však nevie,
ktorý zo scenárov sa najviac bude približovať skutočnosti v budúcom období. Spoločnosť napriek tomu
predpokladá, že tieto skutočnosti nebudú mať významný vplyv na schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať
v činnosti nasledujúcich 12 mesiacov.
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Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
VII. 1 a) Informácie k prílohe č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými
osobami
Tabuľka č. 1
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Bezprostredne
Spriaznená osoba
Bežné účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
A
B
C
Výnosy
Prepravné služby

20165522

18892612

Predaj obalových materiálov

197208

148747

Predaj PHM

849920

580580

Refakturácia služieb

173629

166561

0

5001

0

9864

412439

363318

0

62160

Opravy a udržiavanie

6670

4999

Vzdelávacie služby

9625

11925

49503

37474

16036998

11306021

288792

22577

Spotreba materiálu-rôzne

59156

-962

Škody

46032

33838

1202051

596494

0

0

1075015

873201

0

0

Predaj majetku
Náklady
Debetné úroky
IT služby, IT technika
Nájomné hnuteľných vecí

Poistenie – prepravné služby
Prepravné služby
Ostatné služby

Pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Záväzky
Záväzky z obchodného styku
Ostatné záväzky
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Poznámky Úč POD 3 – 01
Tabuľka č. 2
Dcérska účtovná jednotka/Materská
účtovná jednotka
A

Hodnotové vyjadrenie obchodu
Bezprostredne
Bežné účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
B
C

Výnosy

Náklady
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Poznámky Úč POD 3 – 01
Čl. VIII Ostatné informácie
Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2018 je 5 000 000 EUR (k 31. decembru 2017: 5 000 000 EUR).
Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.
Informácie k prílohe č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie
Stav na
Položka vlastného
začiatku
imania
Prírastky
Úbytky
Presuny
účtovného
obdobia
A
B
c
d
e
Základné imanie
5 000 000
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostat. kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia
Zákonný rezervný fond

752289

Stav na konci
účtovného
obdobia
F
5 000 000

216256

968545

1946302

4048573

-2162558

2313242

Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a osta
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov

3102271

Výsledok hospodárenia
účtovného obdobia

2162558

1000000

2313242

Vyplatené dividendy
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby –
podnikateľa
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Na základe valného zhromaždenia konaného 10.5.2019 bolo rozhodnuté o vyplatení dividend vo výške 500.000
EUR každému akcionárovi celkovo vo výške 1.000.000 EUR.
Tabuľka č. 2
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného
imania
A
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného
imania
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové
fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely
z precenenia pri
zlúčení, splynutí
a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy
a ostatné fondy
Nerozdelený zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky
vlastného imania
Účet 491 - Vlastné
imanie fyzickej osoby –
podnikateľa

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
B

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

F

5 000 000

5 000 000

600575

151715

752289

1736838

1365432

3102271

-1517147

2162558

1517147

2162558
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Čl. X Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných
orgánov účtovnej jednotky
Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:
Hodnota príjmu, výhody súčasných
orgánov

členov

Hodnota príjmu, výhody bývalých
orgánov

členov

Druh príjmu, výhody
štatutárnych

Peňažné príjmy
Nepeňažné príjmy
Peňažné preddavky
Nepeňažné preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky
Iné

dozorných
Časť 1 - rok 2018
Časť 2 - rok 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

štatutárnych

iných

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

dozorných
Časť 1 - rok 2018
Časť 2 - rok 2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

iných

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Čl. XI Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
Označenie
položky

Obsah položky

A. 1. 3.

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
daňou z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-),
(súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto
majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho
predaja (+)
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

A. 1. 4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

A. 1. 5.

A. 1. 7.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového
rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

A. 1. 8.

Úroky účtované do nákladov (+)

A. 1. 9.

A. 2. 1.

Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (-)
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou
majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú
výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých,
ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu
peňažných tokov (+/-)
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely
tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom
a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného
majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov
a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

A. 2. 3.

Zmena stavu zásob (-/+)

Z/S
A. 1.
A. 1. 1.
A. 1. 2.

A. 1. 6.

A.1. 10.
A. 1. 11.
A. 1. 12.
A. 1. 13.

A. 2.

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

3010731

2879367

1712453

909483

873214

794204

23268

158372

5947

-9917

736737

-99279

63998

75728
-2148

482
9289

-7959

-376719

-2050944

263333

-2065412

-620257

25053

-19795

-10585
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Označenie
položky

A. 2. 4.

A. 3.
A. 4.
A. 5.
A. 6.

A. 7.
A. 8.
A. 9.
A.

Obsah položky
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou
majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov
a peňažných ekvivalentov (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou
príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných
častiach prehľadu peňažných tokov (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
investičných činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do finančných činností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností
(-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo
finančných činností (-/+)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce
sa na prevádzkovú činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce
sa na prevádzkovú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

4346465

1737906

-1000000

-683442

3346465

1054465

-946864

-472143

2399601

582321

-2894113

-958630

2562

12543

Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a
podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty
a cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (-)
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov
a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty
a cenných papierov určených na predaj alebo
na obchodovanie (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)

B. 3.

B. 4.
B. 5.
B. 6.

B. 7.
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Označenie
položky

B. 8.

B. 9.

B. 10.
B. 11.
B. 12.
B. 13.
B. 14.
B. 15.
B. 16.
B. 17.
B. 18.
B. 19.

Obsah položky

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné
začleniť do investičných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú
činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce
sa na investičnú činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B.
C. 1.

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)

C. 1. 1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

C. 1. 2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi
alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)

C. 1. 3.

Prijaté peňažné dary (+)

C. 1. 4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

C. 1. 6.
C. 1. 7.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých
účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou
jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (-)
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou
jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou
konsolidovaného celku (+)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky
považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti

C. 1. 5.

Bežné
účtovné
obdobie

-2891551

-946087

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných
akcií a vlastných obchodných podielov (-)
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou
jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní
spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je
účtovnou jednotkou (-)
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Označenie
položky
C.1. 8.
C. 2.
C. 2. 1.
C. 2. 2.

Obsah položky
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením
vlastného imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých
záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnost,
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

C. 2. 5.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov,
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu
činnosti (+)
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky,
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie
hlavného predmetu činnosti (-)
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

C. 2. 3.

C. 2. 4.

C. 2. 7.

C. 2. 8.

C. 2. 9.

C. 3.
C. 4.
C. 5.
C. 6.
C. 7.
C. 8.
C. 9.
C.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej
časti prehľadu peňažných tokov (+)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých
záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich
z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých,
ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných
tokov (-)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku,
s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú
za peňažné toky z investičnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené
na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú
za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno
začleniť do finančných činností (-)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú
činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce
sa na finančnú činnosť (-)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
(súčet C. 1. až C. 9.)

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

1087234

425287

2318668

1594383

-1231434

-1169096

1087234

425287
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Označenie
položky
D.
E.
F.

G.

H.

Obsah položky
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných
prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na začiatku účtovného obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia pred zohľadnením
kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o
kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie

595284

61521

903297

841294

1498581

902815

482

1498581

903297
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Vysvetlivky:
(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom
Slovenskej republiky.
(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(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) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov
v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
Použité skratky:
kons. - konsolidovaný
CP - cenný papier
DFM – dlhodobý finančný majetok
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DIČ – daňové identifikačné číslo
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ – dcérska účtovná jednotka
IČO – identifikačné číslo organizácie
OP – opravná položka
PSČ – poštové smerovacie číslo
ÚJ – účtovná jednotka
VI – vlastné imanie
ZI – základné imanie
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