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IČO: 35 861 991
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno a sídlo

ProLogis Slovak Republic I s.r.o.
Dialničná cesta 24, Senec 903 01

Dátum založenia

07.04.2003

Dátum vzniku (podľa obchodného registra)

30.05.2003

Predmet činnosti

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a
služieb v rozsahu voľnej živnosti
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej
živnosti
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov,
pri ktorom sa popri prenájme neposkytujú iné než základné
služby spojene s prenájmom

Neobmedzené ručenie
ProLogis Slovak Republic I s.r.o (ďalej len „spoločnosť“) nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných
účtovných jednotkách.

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky
Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti. Bola zostavená za účtovné obdobie
od 1. januára do 31. decembra 2014 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve
a postupov účtovania pre podnikateľov.

Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
Účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo
dňa 23. júna 2014.

Konsolidovaná účtovná závierka
1. Obchodné meno a sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky
Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti ProLogis Holding III B.V.,
Gustav Mahlerplein 17, Amsterdam 1082 MS, Holandské Kráľovstvo, v ktorej sídle je prístupná konsolidovaná
účtovná závierka skupiny.
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2. Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky
Spoločnosť je súčasťou skupiny Prologis Inc., Pier 1, Bay 1, San Francisco 94111 (CA), Spojené štáty Americké,
ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za korporáciu Prologis.

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY
1.

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve
a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie
v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.

2.

Účtovná závierka za rok 2014 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

3.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa
berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

4.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká,
straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.

5.

Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto
okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

6.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe
vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie
je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako
krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

7.

Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo
odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich
aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov
a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.

8.

Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a
podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri
uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť
podľa konečného stanoviska daňových úradov.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých
položiek majetku a záväzkov je takéto:
a)

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je
cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
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b)

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou
obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku.
Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady,
ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa
majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

c)

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú
priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu
alebo inú činnosť.

d)

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou
v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j.
cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

e)

Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku
dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci
záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v Ostatných dlhodobých záväzkocha krátkodobá časť
v Ostatných záväzkoch. Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou
dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas
doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním
predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.

f)

Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú sa
majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom,
burzám).

g)

Pohľadávky:
• pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
• pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania –
obstarávacou cenou.
Pri dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím
sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej
úrokovej miery.

h)

Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok
obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).

i)

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

j)

Záväzky:
• pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
• pri prevzatí – obstarávacou cenou.

k)

Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami.

l)

Dlhopisy, pôžičky, úvery:
• pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
• pri prevzatí – obstarávacou cenou.
Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
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m)

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

n)

Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú
z účtovného zisku pri sadzbe 22 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

o)

Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku
a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu
v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich období. Pri určení výšky
odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j.
22 %.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie
a)

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú
prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
•

Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na súdne spory,
rezervu na environmentálne záväzky, emisné kvóty a rezervu na odchodné a iné dlhodobé
zamestnanecké požitky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška
a odôvodnenosť.

•

Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti
jeho oceneniu v účtovníctve, a to; k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 1 080 dní do výšky 100 %,
nad 720 dní do výšky 70 % a z pohľadávok po lehote splatnosti nad 360 dní vo výšky 20 %
z menovitej hodnoty pohľadávky.

•

Plán odpisov
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený
vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby
používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú
rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.
Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:
Druh majetku
Budovy a stavby
Stroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Inventár
Softvér

Životnosť

Ročná sadzba odpisov

20 rokov
4 roky
4 roky
6 rokov
5 rokov

5,0 %
25,0 %
25,0 %
16,7 %
20,0 %

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre
rovnomerné odpisovanie.
b)

Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa ponechávajú v pôvodnom ocenení. Pri
cenných papieroch držaných do splatnosti sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa splatnosti
postupne zvyšuje o výnosové úroky (amortizované náklady).
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Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté
a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú.
Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej
mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za
ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz
ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania
obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa
referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

Nový formát výkazov
K 31. decembru 2014 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát. Zmena si vyžiadala aj preradenie
položiek v súvahe a výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie podľa novej štruktúry výkazov.
Zmena nemala žiadny vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ani na výsledok
hospodárenia minulých rokov.
Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov

0

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
0

0

0

0

0
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Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku
Spoločnosť má uzatvorenú poistku vrámci medzinárodného programu poistenia v PLD International Holding LLC.
Tabuľka č. 1

Dlhodobý
hmotný majetok Pozemky

A
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
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

b

2 338 369

Stavby

c

Bežné účtovné obdobie
Samostat
né
PestoZákladné
hnuteľné vateľské
Obsta- Poskytnuté
stádo Ostatný
veci
celky
rávaný preddavky
a ťažné DHM
a súbory trvalých
DHM na DHM
zvieratá
hnuteľný porastov
ch vecí
d
e
f
g
h
i

13 008 833

2 338 369

j

15 347 202
20 192

20 192

Spolu

20 192

-20 192

13 029 025

15 367 394

3 236 487

3 236 487

651 451

651 451

3 887 938

3 887 938

2 338 369

9 772 346

12 110 715

2 338 369

9 141 087

11 479 456
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Tabuľka č. 2

Dlhodobý
hmotný majetok Pozemky

A
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
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

b

2 338 369

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostat
né
PestoZákladné
hnuteľné vateľské
Obsta- Poskytnuté
stádo Ostatný
Stavby
veci
celky
rávaný preddavky
a ťažné DHM
a súbory trvalých
DHM na DHM
zvieratá
hnuteľný porastov
ch vecí
c
d
e
f
g
h
i

Spolu

j

12 930 227

15 268 596

78 606

78 606

13 008 833

15 347 202

2 586 045

2 586 045

650 442

650 442

3 236 487

3 236 487

2 338 369

10 344 182

12 682 551

2 338 369

9 772 346

12 110 715

2 338 369
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Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok
Tabuľka č. 1
Názov položky
a
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
Dlhodobé pohľadávky spolu

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

73

73

73

73

48 231

48 231

11 638
59 869

11 638
59 869

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
Tabuľka č. 2
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Bežné účtovné obdobie

a

b

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

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
c
266 366

59 869

71 481

59 869

337 847

73

73
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Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky
Vkladové účty v banke alebo v pobočke
zahraničnej banky termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

3 867

197 828

3 867

197 828

Informácie o časovom rozlíšení na strane aktív
Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:

23 342

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
67 427

-leasing commissions (poplatok za sprostredkovanie najomnikov)

23 342

67 427

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

36 515

-náklady súvisiace s financovaním úveru

36 515

Opis položky časového rozlíšenia

Bežné účtovné obdobie

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:

36 707

22 895

-prefakturácia – voda, plyn, elektrina

36 707

22 895

Spolu

96 564

90 322
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Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo
o vysporiadaní účtovnej straty
Tabuľka č. 1

Účtovná strata

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
285 515

Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Názov položky

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov

285 515

Iné
Spolu

285 515

Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka vrátane

61 094

43 731

Krátkodobé záväzky spolu

61 094

43 731

3 530 075

4 543 536

3 530 075

4 543 536

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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Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných
výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

a

b

c

EUR

1,99

20-05-2015

EUR

3.40

20-05-2015

Dátum
splatnosti
d

Suma istiny
v príslušnej
mene za bežné
účtovné
obdobie
e

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
f

Dlhodobé bankové úvery
Landesbank Hessen-Thüringen

7 889 460

Krátkodobé bankové úvery
Landesbank Hessen-Thüringen

7 889 460

Úver od Landesbank Hessen-Thüringen je splatný 20. mája 2015, preto bol v predchádzajúcom účtovnom
období klasifikovaný ako dlhodobý bankový úver. V bežnom účtovnom období bol tento úver preklasifikovaný
ako krátkodobý bankový úver.
V súvislosti s bankovým úverom bolo zriadené nasledovné záložné právo:
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka ProLogis Holding III B.V. bolo zriadené na základe záložnej
zmluvy zo dňa 07. júna 2010, uzatvorenej medzi ProLogis Holding III B.V. a LANDESBANK HESSENTHÜRINGEN GIROZENTRALE, so sídlom Neue Mainzer Strasse 52-58, 60311 Frankfurt am Main, Nemecko,
zapísanej v obchodnom registri miestneho súdu Frankfurt am Main, Nemecko. Záložné právo druhého poradia
na obchodný podiel spoločníka ProLogis Holding III B.V. bolo zriadené na základe záložnej zmluvy zo dňa
3.10.2011 uzatvorenej medzi ProLogis Holding III B.V. a LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN
GIROZENTRALE, so sídlom Neue Mainzer Strasse 52-58, 60311 Frankfurt am Main, Nemecko, zapísanej v
obchodnom registri miestneho úradu Frankfurt am Main, Nemecko.
Tabuľka č. 2

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

a

b

c

d

EUR

6%

01-01-2016

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene za bežné
účtovné
obdobie
e

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
F

3 530 075

4 543 536

Dlhodobé pôžičky
ProLogis Holding III BV
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Krátkodobé pôžičky

Krátkodobé finančné výpomoci

Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách
Tržby z predaja služieb súvisiacich s prenájmom
Oblasť odbytu

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

b

C

a
SR

1 168 245

1 461 822

Spolu

1 168 245

1 461 822

Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti
a o výnosoch výnimočného rozsahu alebo výskytu sú uvedené nižšie:
Bezprostredne
Bežné účtovné predchádzajúc
Názov položky
obdobie
e účtovné
obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
Obstaranie zásob vlastnou dopravou
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti,
z toho:
Predaj materiálu
Prebytky na majetku zistené pri inventarizácii
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Výnosy z dotácií
Poistné plnenie
Ostatné
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Finančné výnosy, z toho:

77

45

Kurzové zisky, z toho:

77

45

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

77

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
Hospodárska a finančná činnosť spolu

77

45

Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:

Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

1 168 245

1 461 822

Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

45
1 168 245

1 461 867

Čistý obrat v poznámkach individuálnej účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie nie je
zhodný s hodnotou uvedenou v riadku číslo 1 účtovnej závierky za rovnaké obdobie, nakoľko vo výkaze účtovnej
závierky sú údaje vykázané podľa legislatívy platnej od 1.januára 2015.
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Náklady
Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

217 022

207 760

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:

217 022

207 760

Údržba parku a budov

107 772

42 273

7 570

8 608

Poplatky za správu budou

72 145

135 776

Právne služby, účtovné služby, ekonomické

21 844

18 534

7 691

321

Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

Rozpúšťanie leasing commisions

Náklady na inzerciu, reklamu
Ostané
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti,
z toho:

2 248
974 855

1 023 486

651 451

650 442

Poistenie majetku a zodpovednosti

16 064

19 038

Dane a poplatky

33 741

33 740

272 714

318 404

885

1 862

474 350

516 136

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Spotreba materiálu a energie
Ostané
Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:

28

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

474 350

516 108

Nákladové úroky

474 350

516 108

1 666 227

1 747 382

Bankové poplatky
Hospodárska a finančná činnosť spolu
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:
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Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky
a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň

Bežné účtovné obdobie
Základ dane
b

Daň
c

Daň v %
d

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Základ dane
Daň
Daň v %
e
f
g

-497 905

x

x

-285 515

x

x

x

-109 539

22

x

-65 669

23

1 090

240

0

652 303

150 030

-53

651 451

143 319

-29

-154 637

-34 020

7

-366 788

-84 361

30

Iné

x

2 880

Spolu

x

2 880

0

0

Splatná daň z príjmov

x

2 880

x

0

Odložená daň z príjmov

x

x
x

x

0

x
x

Celková daň z príjmov

x

x

x

0

x

Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Vplyv nevykázanej odloženej
daňovej pohľadávky
Umorenie daňovej straty
Zmena sadzby dane

2 880
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Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými
osobami
Spriaznená
osoba
Prologis Holding
III B.V.
Prologis Holding
III B.V.
Prologis Holding
III B.V.
ProLogis Slovak
Rep. I S.r.o
ProLogis Slovak
Rep. II S.r.o
ProLogis Slovak
Rep VI s.r.o.
ProLogis Slovak
Rep V s.r.o.
ProLogis Slovak
Rep VIII s.r.o
ProLogis Slovak
Republic
Management II
s.r.o.
PLD
International
Holding LLC

Celkom

Kód druhu
obchodu

Pohľadávky
2014
2013

Záväzky
2014
2013
3 530 075

08

4 543 536

Náklady/Zásoby
2014
2013
252 420

03

6 657

03

6 383

03

13 803

11 502

03

73

73

03

22 816

31 852

-13 135

-73

13 803

03

03

287 175

200 000

11

03

Výnosy
2014 2013

6 557

65 482

-6 383

64 505

66 307

133

64 597

17 546

22 889 231 852 3 550 435 4 550 861 335 448 353 482 76 140 64 597

Pohľadávky a záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám boli v predchádzajúcom
účtovnom období vykázané na osobitnom riadku ako ostatné pohľadávky a záväzky v rámci konsolidovaného
celku.

16

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 35 861 991

DIČ: 2021754658

Poznámky individuálnej účtovnej závierky
Zostavenej k 31. decembru 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1
Bežné 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

6 639

800 000

6 639

400 000

1 200 000

664

664

-261 803
-285 515

-500 785

-285 515

-547 318

285 515

-500 785
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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

6 639

6 639

800 000

800 000

664

664

-62 770
-199 033

-285 515

-199 033

-261 803

199 033

-285 515
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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.
(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:
Kód druhu obchodu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Druh obchodu:
kúpa
predaj
poskytnutie služby
obchodné zastúpenie
licencia
transfer
know -how
úver, pôžička
výpomoc
záruka
iný obchod.
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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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