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Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

KT INVEST a.s.
Priemyselná 267/23
965 01 Ladomerská Vieska
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Dátum založenia: 31.10.1997
Dátum vzniku: 03.12.1997

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Čl. I (6)

Prenájom nebytových priestorov, ktoré nie je spojené s poskytovaním iných ako základných služieb.

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

Priemyselná 267/23, 96501, Ladomerská Vieska

KT INVEST a. s.Obchodné meno účtovnej jednotky:

Sídlo účtovnej jednotky:

Čl. I (1)

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdobie
Bežné účtovné obdobieNázov položky

11Počet vedúcich zamestnancov

54Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

54Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Účtovná závierka k 31.12.2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa Zákona o účtovníctve č.431/2002 § 17 Zbierky zákonov v znení neskorších predpisov a to za
účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

priebežnámimoriadnariadna

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

07.12.2017Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

Riadna účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Z dôvodu vysokých záväzkov voči  Slovenskej konsolidačneej banke exituje riziko
nepretržitého pokračovania spoločnosti.

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

NieÁno

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané a nemenené.

Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.
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Hodnota vplyvu na prísl. položku
súvahy

Dôvod zmeny
Druh zmeny zásady alebo

metódy
Aplikované zásady a metódyPoložka súvahy

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady,
menovitá hodnota

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Poznámka k oceneniuÚJ má náplň (x)Ocenenie majetku a záväzkov

x3. Záväzky pri ich vzniku

x2. Pohľadávky pri ich vzniku

x1. Peňažné prostriedky a ceniny

Menovitou hodnotou

4. Príchovky a prírastky zvierat

3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Vlastné náklady zložené z priamych nákladovx1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou

Vlastnými nákladmi

6. Záväzky pri ich prevzatí

obstarávacia cena vrátane dopravnéhox
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného
vlastnou činnosťou

4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté
vkladom do ZI

3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné
papiere

obstarávacia cena vrátane dopravnéhox2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou

x
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou
činnosťou

Obstarávacou cenou

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

spôsobom B účtovania zásob

váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

iným spôsobom:

spôsobom A účtovania zásob

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Stav OP na konci účtovného
obdobia

Zúčtovanie OPTvorba OP
Stav OP na začiatku účtovného

obdobia
Odhad zníženia hodnotyDruh majetku

15 0142 85613 43116 287Pohľadávky z obch.styku
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Bola vytvorená rezerva na audit za rok 2017 vo výške 2500€ a rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 2017 vo výške 1090,71€

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

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

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

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

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní
daňových odpisov.  Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok:

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.

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.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Odpisová metódaSadzba odpisovDoba odpisovaniaDruh majetku

DO=UO4Softwer

1/11Náradie a inventár

lineárna1/44Dopravné prostriedky

lineárna1/66Samostatné hnuteľné veci

lineárna1/88Samostatné hnuteľné veci

lineárna1/1212Samostatné hznuteľné veci

lineárna1/4040Stavby

lineárna1/2020Stavby

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku
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Spolu

Poskytnuté
preddavky na

DNM

10

Obstarávaný
DHM

09

Ostatný DNM

08

Goodwill

07

Oceniteľné
práva

06

Softvér

05

Aktivované
náklady na

vývoj

04

Dlhodobý nehmotný majetok

Riadok súvahy:

Stav na konci účtovného obdobia

130130Stav na začiatku účtovného obdobia

Zostatková hodnota (NETTO)

Stav na konci účtovného obdobia

Presuny (+/-)

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Opravné položky

2 7242 724Stav na konci účtovného obdobia

Presuny (+/-)

Úbytky

130130Prírastky

2 5942 594Stav na začiatku účtovného obdobia

Oprávky

2 7242 724Stav na konci účtovného obdobia

Presuny (+/-)

Úbytky

Prírastky

2 7242 724Stav na začiatku účtovného obdobia

Prvotné ocenenie

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Spolu

Poskytnuté
preddavky na

DNM

10

Obstarávaný
DNM

09

Ostatný DNM

08

Goodwill

07

Oceniteľné
práva

06

Softvér

05

Aktivované
náklady na

vývoj

04

Dlhodobý nehmotný majetok

Riadok súvahy:

130130Stav na konci účtovného obdobia

289289Stav na začiatku účtovného obdobia

Zostatková hodnota (NETTO)

Stav na konci účtovného obdobia

Presuny (+/-)

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Opravné položky

2 5942 594Stav na konci účtovného obdobia

Presuny (+/-)

370370Úbytky

160160Prírastky

2 8052 805Stav na začiatku účtovného obdobia

Oprávky

2 7242 724Stav na konci účtovného obdobia

Presuny (+/-)

370370Úbytky

Prírastky

3 0943 094Stav na začiatku účtovného obdobia

Prvotné ocenenie
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Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Spolu

Poskytnuté
preddavky na

DHM

19

Obstarávaný
DHM

18

Ostatný DHM

17

Základné
stádo a ťažné

zvieratá

16

Pestovateľské
celky trvalých

porastov

15

Samostatné
hnuteľné veci

a súbory
hnuteľných

vecí

14

Stavby

13

Pozemky

12

Dlhodobý hmotný majetok

Riadok súvahy:

266 860212 44454 416Stav na konci účtovného obdobia

320 68985266 18854 416Stav na začiatku účtovného obdobia

Zostatková hodnota (NETTO)

Stav na konci účtovného obdobia

Presuny (+/-)

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Opravné položky

1 165 23927 2081 138 031Stav na konci účtovného obdobia

Presuny (+/-)

294294Úbytky

59 7098559 624Prírastky

1 105 82427 4171 078 407Stav na začiatku účtovného obdobia

Oprávky

1 432 09927 2081 350 47554 416Stav na konci účtovného obdobia

Presuny (+/-)

6 1745 880294Úbytky

11 7605 8805 880Prírastky

1 426 51327 5021 344 59554 416Stav na začiatku účtovného obdobia

Prvotné ocenenie

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie
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Spolu

Poskytnuté
preddavky na

DHM

19

Obstarávaný
DHM

18

Ostatný DHM

17

Základné
stádo a ťažné

zvieratá

16

Pestovateľské
celky trvalých

porastov

15

Samostatné
hnuteľné veci

a súbory
hnuteľných

vecí

14

Stavby

13

Pozemky

12

Dlhodobý hmotný majetok

Riadok súvahy:

320 68985266 18854 416Stav na konci účtovného obdobia

372 946191318 33954 416Stav na začiatku účtovného obdobia

Zostatková hodnota (NETTO)

Stav na konci účtovného obdobia

Presuny (+/-)

Úbytky

Prírastky

Stav na začiatku účtovného obdobia

Opravné položky

1 105 82427 4171 078 407Stav na konci účtovného obdobia

Presuny (+/-)

9 9479 020927Úbytky

59 39510659 289Prírastky

1 056 37636 3311 020 045Stav na začiatku účtovného obdobia

Oprávky

1 426 51327 5021 344 59554 416Stav na konci účtovného obdobia

Presuny (+/-)

17 0857 1389 020927Úbytky

14 2767 1387 138Prírastky

1 429 32236 5221 338 38454 416Stav na začiatku účtovného obdobia

Prvotné ocenenie

Na dlhodobý hmotný majetok má zriadené záložné právo Daňový úrad Banská Bystrica, Sociálna poisťovňa.

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné
právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Hodnota POHodnota BODlhodobý majetok

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok

83 86075 095Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok
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Stav OP na konci
účtovného obdobia

Zúčtovanie OP z
dôvodu vyradenia

majetku z
účtovníctva

Zúčtovanie OP z
dôvodu zániku

opodstatnenosti
Dôvod tvorbyTvorba OP

Stav OP na začiatku
účtovného obdobia

Riadok súvahyDruh pohľadávky

65
   9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A) - /391A/

64
   8. Pohľadávky z derivátových operácií
(373A, 376A)

63
   7. Daňové pohľadávky a dotácie (341,
342, 343, 345, 346, 347) - /391A/

62   6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/

61
   5. Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu (354A, 355A, 358A,
35XA, 398A) - /391A/

60

   4. Ostatné pohľadávky v rámci
podielovej účasti okrem pohľadávok voči
prepojeným účtovným jednotkám (351A) -
/391A/

59
   3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným
účtovným jednotkám (351A) - /391A/

58   2. Čistá hodnota zákazky (316A)

16 2872 85613 43157
   1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného
styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA) - /391A/

56

   1.b. Pohľadávky z obchodného styku v
rámci podielovej účasti okrem
pohľadávok voči prepojeným účtovným
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

55

   1.a. Pohľadávky z obchodného styku
voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) -
/391A/

16 2872 85613 43154
   B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku
súčet (r. 55 až r. 57)

16 2872 85613 43153
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54
+ r. 58 až r. 65)

52   8. Odložená daňová pohľadávka (481A)

51
   7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA,
371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

50
   6. Pohľadávky z derivátových operácií
(373A, 376A)

49
   5. Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu (354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

48

   4. Ostatné pohľadávky v rámci
podielovej účasti okrem pohľadávok voči
prepojeným účtovným jednotkám (351A) -
/391A/

47
   3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným
účtovným jednotkám (351A) - /391A/

46   2. Čistá hodnota zákazky (316A)

45
   1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného
styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA) - /391A/

44

   1.b. Pohľadávky z obchodného styku v
rámci podielovej účasti okrem
pohľadávok voči prepojeným účtovným
jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

43

   1.a. Pohľadávky z obchodného styku
voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) -
/391A/

42
   B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku
súčet (r. 43 až r. 45)

41
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 +
r. 46 až r. 52)

Na rizikové krátkodobé pohľadávky je vytvorená opravná položka vo výške 16287 €. Hodnota pohľadávok po korekcii je vo výške 3572 €.

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti
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Pohľadávky spoluPo lehote splatnostiV lehote splatnostiRiadok súvahyNázov položky

19 86019 81941Krátkodobé pohľadávky spolu

414158, 60, 64, 65Iné pohľadávky

63Daňové pohľadávky a dotácie

62Sociálne poistenie

61Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

59
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným
jednotkám

56
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti
okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ

55
Pohľadávky z obchodného styku voči  prepojeným
účtovným jednotkám

19 81919 81957Ostatné pohľadávky z obchodného styku

Krátkodobé pohľadávky

2 9132 913Dlhodobé pohľadávky spolu

46, 48, 50, 51, 52Iné pohľadávky

49Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu

47
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným
jednotkám

44
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti
okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ

43
Pohľadávky z obchodného styku voči  prepojeným
účtovným jednotkám

2 9132 91345Ostatné pohľadávky z obchodného styku

Dlhodobé pohľadávky

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Bezprostredne predchádzajúce
obdobie

Bežné účtovné obdobieNázov položky

2 3872 351Spolu

Peniaze na ceste

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované

2931 375Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

2 094976Pokladnica, ceniny

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Účty účtovej

osnovy
Opis položky časového rozlíšenia

2 4402 506Refaktur.energie za 12/2017 zúčtované v 1/2018

2 4402 506(385A)Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

(385A)Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

184191381010Web,Poradca,Zmluvné poistenie MV

184191(381A, 382A)Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

(381A, 382A)Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní
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Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,2.,5. Údaje o vlastnom imaní

Hodnota POHodnota BOText

630 800630 800Hodnota splateného základného imania

Iný titul zmeny vlastného imania

Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)

Počet upísaných akcií (a.s.)

Hodnota upísaného vlastného imania

Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní

-

-

Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)

3333Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)

19 00019 000Počet akcií (a.s.)

630 800630 800Základné imanie celkom

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 3.,6. Vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu vysporiadania sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

Návrh vysporiadania účtovnej straty
Bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie
Názov položky

48 79931 808Spolu

Iné

48 79931 808Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

Úhrada straty spoločníkmi

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Zo štatutárnych a ostatných fondov

Zo zákonného rezervného fondu

Bežné účtovné obdobieBežné účtovné obdobieVysporiadanie účtovnej straty

48 79931 808Účtovná strata

V roku 2017 bola vytvorená rezerva na vykonanie auditu ktorá bude použitá v roku 2018.

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Stav na konci účtovného
obdobia

ZrušeniePoužitieTvorba
Stav na začiatku účtovného

obdobia
Názov položky

1 0911 091Rez.na nevyč.dov.z r.2017

2 5002 5002 5002 500Rezerva na audit

3 5912 5003 5912 500Krátkodobé rezervy, z toho:

Dlhodobé rezervy, z toho:

V roku 2016 bola vytvorená rezervana vykonanie auditu ktorá bude použitá v roku 2017.

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie
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Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Stav na konci účtovného
obdobia

ZrušeniePoužitieTvorba
Stav na začiatku účtovného

obdobia
Názov položky

1 5001 500Rezerva trovy práv.zastúp.

2 5002 0002 5002 000Rezerva audit

2 5003 5002 5003 500Krátkodobé rezervy, z toho:

Dlhodobé rezervy, z toho:

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Hodnota POHodnota BOText

204 170194 219Záväzky po lehote splatnosti

11 6429 241Záväzky do lehoty splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Zostatková doba
splatnosti viac ako 5

rokov PO

Zostatková doba
splatnosti viac ako 5

rokov BO

Zostatková doba
splatnosti od 1 do 5

rokov vrátane

Zostatková doba
splatnosti do 1 roka

vrátane
Spolu v tomSúvahová položka záväzku

361203 108203 469Spolu:

118 393118 393135 - Iné záväzky

62 23762 237133 - Daňové záväzky a dotácie

16 70016 700132 - Záväzky zo sociálneho poistenia

1 7261 726131 - Záväzky voči zamestnancom

4 0524 052126 - Ostatné záväzky z obchodného styku

178178117 - Odložený daňový záväzok

183183114 - Záväzky zo sociálneho fondu

Dočasný rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou hodnotou majetku k 31.12. bežného účtovného obdobia je vo výške 848,03€.Bola zúčtovaná zmena stavu
odloženého daňového záväzku v čiastke 12,96€.

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Výpočet a sumaTitul vzniku odloženého daňového záväzku

Iné:

Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná

Dočasný rozdiel medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou hodnotou majetku k 31.12.2016 bola vo výške 787€.

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej
pohľadávke

Čl. III (2) f) , (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke
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Hodnota POHodnota BONázov položky

Iné

Zaúčtovaná do vlastného imania

-178-13Zaúčtovaná ako náklad

-178-13Zmena odloženého daňového záväzku

165Odložený daňový záväzok

Zaúčtovaná do vlastného imania

Zaúčtovaná ako náklad

Uplatnená daňová pohľadávka

Odložená daňová pohľadávka

21Sadzba dane z príjmov ( v %)

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

zdaniteľné

odpočítateľné

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

787848zdaniteľné

odpočítateľné

787848Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Hodnota POHodnota BONázov položky

16183Konečný zostatok sociálneho fondu

1 239Čerpanie sociálneho fondu

189167Tvorba sociálneho fondu spolu

Ostatná tvorba sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu zo zisku

189167Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov

1 06616Začiatočný stav sociálneho fondu

Účtovnej jednotke je poskytnutá bezúročná krátkodobá finančná výpomoc v čiastke 22485€, bez uvedeného dátumu splatnosti.

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Suma istiny v
príslušnej mene PO

Suma istiny v
eurách BO

Suma istiny v
príslušnej mene BO

Dátum splatnostiÚrok p. a. v %MenaNázov položky

22 48524 97924 979eurKrátkodobé finančné výpomoci

Krátkodobé pôžičky

Dlhodobé pôžičky

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období
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Hodnota POHodnota BO
Účty účtovej

osnovy
Názov položky

-7 361-7 979Nájomné za  Január nasledujúceho roku

-7 361-7 979(384A)Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:

8 061-8 192Nájomné za posledný mesiac nájmu

-8 061-8 192(384A)Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:

(383A)Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:

(383A)Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

 PO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad C)

 BO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

 PO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad B)

 BO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)

 PO

Typ výrobkov, tovarov,
služieb (napríklad A)

 BO
Oblasť odbytu

63617019 29720 483112 683120 529Spolu

63617019 29720 483112 683120 529Slovensko

Boli aktivované budovy pre nových nájomníkov.

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácií nákladov, ostatných výnosov z
hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Hodnota POHodnota BONázov položky

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Kurzové zisky, z toho:

Finančné výnosy, z toho:

83346Zmluvné penále a úroky z omeškania

1 925Predaj dlhodobého hmotného majetku

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:

7 1395 880Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:

Bolo vyplatené odstupné pri odchode  na dôchodok a ukončení prac.pomeru.

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Hodnota POHodnota BO
Riadok výkazu
ziskov a strát

Osobný náklad

2 1729 85019- sociálne zabezpečenie

12 37113 02618- sociálne a zdravotné poistenie

17- ostatné náklady na závislu činnosť

35 67331 44816- mzdy

50 21654 32415Celková suma osobných nákladov, z toho
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Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Hodnota POHodnota BOPoložky nákladov

59 55459 839Odpisy

8 8158 741Dane a poplatky

13 32015 271Služby, oprava  a udržiavanie HIM

31 97237 857Spotreba materiálu a energie

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Hodnota POHodnota BOPoložky nákladov

1 0172 856Tvorba opravnej položky k pohľadávkam

194Dary a ost.nedaň.náklady

Odpis pohľadávky

166177Zmluvné poistenie+dialničné známky

394425Neuplatnená DPH-prepočet koeficient

3 255-458Exekučné náklady

3 16915 902Pokuty a penále

1 043Zostatková cena pred.dlhodobého majetku

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Hodnota POHodnota BOPoložky nákladov

420291Poplatky banke

420291Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Kurzové straty spolu, z toho:

Celková suná nákladov na overenie riadnej účtovnej závierky za rok 2017 je vo výške 2500,00€.Na overenie UZ bola vytvorená rezerva.

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom
alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Hodnota POHodnota BONázov položky

ostatné neaudítorské služby

daňové poradenstvo

súvisiace audítorské služby

iné uisťovacie audítorské služby

2 5002 500náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky

2 5002 500Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve
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Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do
čistého obratu.

Hodnota POHodnota BO
Hlavná geografická

oblasť odbytu

Riadok z
výkazu ziskov

a strát
Názov položky

- Iné činnosti účtovnej jednotky

132 616141 18205- Služby

03- Tovar

04- Výrobky

132 616141 18201Čistý obrat celkom, z toho:

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými
orgánmi

Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

Prenájom osob.automobilu.

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Odúčtovanie
pochybných

pohľadávok do
nákladov

Opravná položka k
pochybným

pohľadávkam
Zabezpečenie zostatku

Výška zostatku ku dňu
zostavenia účtovnej

závierky
Hodnota BO

Charakteristika
transakcie

Spriaznená osoba

ostatné spriaznené osoby

100nájom
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej
materskej účtovnej jednotky

pridružené účtovné jednotky

spoločné účtovné jednotky

dcérske účtovné jednotky

Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný
rozhodujúci alebo podstatný vplyv

Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv

Členom štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti neboli priznané v bežnom účtovnom období  ani v predchádzajúcom účtovnom období žiadne odmeny.

Čl. VII (2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a
iného orgánu

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej
závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie
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Stav na konci účtovného
obdobia

Presuny (+/-)ÚbytkyPrírastky
Stav na začiatku

účtovného obdobia
Účet účtovej

osnovy
Položka vlastného imania

(+/-491)
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby -
podnikateľa

Ostatné položky vlastného imania

Vyplatené dividendy

-48 79916 991-31 808r.100
Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia

-550 96731 808-519 159(/-/429)Neuhradená strata minulých rokov

(428)Nerozdelený zisk minulých rokov

(427, 42X)Ostatné fondy

(423, 42X)Štatutárne fondy

(417A, 421A)Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

(+/-416)
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení

(+/-415)Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

(+/-414)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov

(421A, 422,
417A, 418)

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

166166(413)Ostatné kapitálové fondy

(412)Emisné ážio

(/-/353)Pohľadávky za upísané vlastné imanie

+/-419Zmena základného imania

630 800630 800(411)Základné imanie

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej
závierky – predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Stav na konci účtovného
obdobia

Presuny (+/-)ÚbytkyPrírastky
Stav na začiatku

účtovného obdobia
Účet účtovej

osnovy
Položka vlastného imania

(+/-491)
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby -
podnikateľa

Ostatné položky vlastného imania

Vyplatené dividendy

-31 80820 902-10 906r.100
Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia

-519 15910 906-508 253(/-/429)Neuhradená strata minulých rokov

(428)Nerozdelený zisk minulých rokov

(427, 42X)Ostatné fondy

(423, 42X)Štatutárne fondy

(417A, 421A)Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

(+/-416)
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení

(+/-415)Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

(+/-414)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov

(421A, 422,
417A, 418)

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

166166(413)Ostatné kapitálové fondy

(412)Emisné ážio

(/-/353)Pohľadávky za upísané vlastné imanie

+/-419Zmena základného imania

630 800630 800(411)Základné imanie
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