Poznámky Úč MÚJ 3-01
ku dňu 31.12.2014

A. Informácie o spoločnosti
a)

Založenie spoločnosti
Spoločnosť Help Co-Packing, s. r. o., bola založená dňa 22. 7. 2004 a do Obchodného registra
Okresného súdu Bratislava v Bratislave, oddiel SRo, vložka 32846/B, bola zapísaná dňa 18. 8. 2004.

b)

Hlavné činnosti spoločnosti
kúpa a predaj tovaru rôzneho druhu
reklamná a propagačná činnosť
sprostredkovateľská činnosť

c)

Spoločnosť nemá zamestnancov

d) Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.
e) Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa
§ 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

B.

Informácie o členoch štatutárnych orgánov
a)

konatelia: Thomas Seiler, Thomas Heinz, Klaus Seiler

b) štruktúra spoločníkov

absolútne

v%

Podiel na hlasovacích
právach
v%

a

b

c

d

Dana Heinz

3319

50

50

Thomas Seiler

1660

25

25

Klaus Seiler

1660

25

25

6639

100

100

Spoločník, akcionár

Spolu

Výška podielu
na základnom imaní

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

C. Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku

D. Ďalšie informácie
a). Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania
a náklady súvisiace s obstaraním ( prepravu, montáž, poistné a pod.).
b)

Aktíva spolu

9006

z toho
Dlhodobý hmotný majetok

c)

4675

Krátkodobé pohľadávky

0

Finančné účty

4331

Pasíva spolu
z toho
Vlastné imanie
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery

9006
7506
1500
0

d)

Výnosy

11728

e)

Náklady

11451

d)

Daň z príjmu

960

E. Účtovné zásady a metódy
a)

b)
c)

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Základné
účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie.
Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie je uvedené inak.
neboli zmeny účtovných zásad
jednotlivé zložky majetku a záväzkov oceňujú kúpnou cenou

Zostavená dňa:26.6.2015

Schválená dňa:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu:

Podpisový záznam
zodpovednej osoby

Podpisový záznam
účtovníčky

