Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 36441538 DIČ: 2022167543

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2020
zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej
účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení
neskorších predpisov (ostatná novela č.MF/18009/2014-74 – FS č.10/2014)
A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Obchodné meno účtovnej jednotky: FREEM, a.s.
Sídlo účtovnej jednotky: Hollého 4456/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum vzniku: 24.3.2006
Opis hlavnej hospodárskej činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
Priemerný počet zamestnancov : 2
Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky : účtovná jednotka , ktorá je právnickou osobou
zostavuje účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobie /riadna/ s predpokladom
nepretržitého pokračovania činnosti
Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:
Schváľujúci orgán účtovnej jednotky: predseda predstavenstva Ing. Katarína Kubecová
- Dátum schválenia: 1.4.2020

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
1.
2.

Štatutárny orgán : predseda predstavenstva – Ing. Katarína Kubecová
Dozorná rada:
Ing. Robert Kotulič
Ing. Zora Lazišťanová
Jitka Žofčínová

C. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY
1.

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej
činnosti.

2.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:
-

obstarávacou cenou: záväzky pri ich prevzatí
reprodukčnou obstarávacou cenou: novozistený majetok
nominálnou hodnotou: peňažné prostriedky
záväzky pri ich vzniku
pohľadávky pri ich vzniku

3.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku je stanovené v súlade s postupmi Zákona
o účtovníctve. Účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom. Vykonávajú sa v zmysle §27
zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie alebo
rovné 1.700 eur. Sk účtuje účtovná jednotka priamo do spotreby materiálu na účte 501, a má
k nemu vytvorenú samostatnú analytiku. Je sledovaný v rámci pomocnej evidencie.
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4.

IČO: 36441538 DIČ: 2022167543

Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie .
Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná :

136 787 Eur

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná:

0

Eur

D. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY v Eur
1.

Dlhodobý hmotný majetok

1.a Ocenenie dlhodobého hmotného majetku
Dlhodobý hmot. majetok

Stav na zač.

podľa položiek súvahy

obdobia

Samostatné hnuteľné veci

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
obdobia

0

0

0

0

1.b Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
Oprávky
podľa položiek súvahy
Samostatné hnuteľné veci

Stav na zač.

Prírastky

Úbytky

obdobia
0

Stav na konci
obdobia

0

0

0

2. Pohľadávky podľa splatnosti krátkodobé
Z obchodného styku
Daňové pohľadávky

213 811 eur
0

E. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV v Eur
1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie
1.a Opis základného imania
Základné imanie celkom
Základné imanie splatené
Vlastné imanie
1.b rezervný fond
Daňové záväzky:
Ostatné záväzky:

30 000 eur
30 000 eur
555 291 eur
4 958 eur

152 088 eur
4 239 eur
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F.
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INFORMÁCIE O VÝNOSOCH v Eur
Druh výnosov
Tržba zo služieb

Riadok výkazu
03

Suma
806 193 eur

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH v Eur
Druh nákladov
Náklady spotreba materiálu, energie
Náklady služby
Osobné náklady
Dane a doplatky
Ostatné náklady na hosp.činnosť
Finančné náklady - poplatky banke,poistné
Daň z príjmu z bežnej činnosti

Riadok výkazu
10
11
12
13
17
33
36

Suma
3 546 eur
80 027 eur
70 173 eur
54 eur
3 232 eur
161 eur
134 787eur

H. Daň z príjmov
Daňová analýza
Výnosy celkom
Náklady celkom
Účtovný H.V.

806 193 eur
157 193 eur
649 000 eur

I. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB
Personálne prepojenie Ing. Katarína Kubecová a zamestnanec

J.

Záver

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali v účtovnej jednotke žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv
na činnosť účtovnej jednotky, prípadne ocenenie hodnoty majetku účtovnej jednotky.
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