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Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie
Spoločnosť Formel D Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť”) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 13/08/2008. Dňa 10/10/2008 bola zapísaná do
Obchodného registra vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka 54840/B. Spoločnosť sídli v Bratislave, Kutlíkova 17, Slovenská republika, identifikačné číslo
44424744.
Čl. I (1)
Obchodné meno účtovnej jednotky:

Formel D Slovakia s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky:

Kutlíkova 17, 85250, Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania
Hlavným predmetom činnosti je: Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; Počítačové služby; Výroba motorových vozidiel, motorov,
dopr.prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá; Prieskum trhu a verejnej mienky; Reklamné a marketingové služby;Informatívne testovanie, meranie, analýzy a
kontroly; Mechanické triedenie súčiastok, časti strojov a zariadení.

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

48

48

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

48

51

1

1

Počet vedúcich zamestnancov

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2020 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 2020 do 31. decembra 2020.
Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

30.10.2020

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:
Formel D GmbH, Hunsruckstrasse 1, D-53842 Troisdorf, SRN
(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):
Formel D GmbH, Hunsruckstrasse 1, D-53842 Troisdorf, SRN
(4) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou
Áno

Nie
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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
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. Spoločnosť pôsobí v sektore, ktorý nebol vypuknutím pandémie COVID-19 významne ovplyvnený. Za posledných niekoľko
týždňov Spoločnosť vykázala relatívne stabilné až rastúce predaje a jej činnosť v rámci poskytovaných služieb bola neprerušená.
Na základe verejne dostupných informácií, ku dňu zostavenia účtovnej závierky, vedenie Spoločnosti posúdilo potenciálny vývoj pandémie a jeho očakávaný dopad na
Spoločnosť a ekonomické prostredie, v ktorom Spoločnosť pôsobí, vrátane opatrení, ktoré už boli prijaté slovenskou vládou a vládami iných krajín, v ktorých pôsobia hlavní
obchodní partneri a zákazníci Spoločnosti.
Na základe aktuálne verejne dostupných informácií, dosahovaných kľúčových indikátorov výkonnosti Spoločnosti, prijatých objednávok, ako i vzhľadom na kroky podniknuté
vedením Spoločnosti, vedenie Spoločnosti nepredpokladá priamy okamžitý a signifikantne nepriaznivý vplyv pandémie COVID - 19 na Spoločnosť, jej prevádzku, finančnú
situáciu a prevádzkové výsledky. Napriek aktuálnej situácii Spoločnosť očakáva splnenie plánu na rok 2021.
Vedenie Spoločnosti si uvedomuje, že predĺženie obmedzeného režimu a stupňovanie závažnosti opatrení môže mať vplyv na ekonomické prostredie, v ktorom Spoločnosť
pôsobí. Vedenie Spoločnosti preto situáciu pozorne monitoruje a proaktívne nasadzuje opatrenia s cieľom zmierniť dopad takýchto udalostí a okolností keď nastanú.
Čl. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno

Nie

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

Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

X

náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace
s obstaraním

Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou

X

náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace
s obstaraním

Obstarávacou cenou

Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

X

Záväzky pri ich prevzatí
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

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou
vlastného imania, iné
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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
Iné
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
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

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
K 31.12.2020 spoločnosť tvorila opravné položky len k pohľadávkam po lehote splatnosti.
Čl. III (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku

Odhad zníženia hodnoty

Pohľadávky z obchodného styku

6 009

Stav OP na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba OP

1 532

Zúčtovanie OP
34 056

Stav OP na konci účtovného
obdobia

31 094

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv
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.

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.
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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
Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas 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 410 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú
stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého majetku nasledovne:

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

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

Notebooky, PC

3

33,33%

lineárna

Softvér

10

10%

lineárna

Mobilné telefóny

5

20%

lineárna

Zariadenia pre int. sieť

4

25%

lineárna

Kanc. nabytok

13

7,69%

lineárna

Fotoaparaty

7

14,29%

lineárna

Scanery

10

10%

lineárna

SW na scanery

10

10%

lineárna

Ostatný drobný DHM

2

50%

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

Čl. IV (3) Informácie o záväzkoch

Čl. IV (3) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Spoločnosť v účtovníctve neeviduje k 31.12.2020 záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov.
Čl. IV (3) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Záväzky

Hodnota (BO)

Hodnota (PO)

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky
Spoločnosti nie sú známe žiadne udalosti, by mali vplyv na zostavenie účtovnej závierky.
Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
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Dôvod

DIČ

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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Hodnota (PO)

