JEDNOTNÁ INVESTIČNÁ A ROZVOJOVÁ SPOLOČNOSŤ V ROVINKE s. r.o.
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2014
(Údaje sú uvádzané v tisícoch slovenských korún)
Čl.I. Všeobecné údaje:
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Účtovná jednotka
Forma
Sídlo
Dátum založenia
Dátum zápisu do obch.registra
IČO
Obchodný register

JEDNOTNÁ INVESTIČNÁ A ROZVOJOVÁ SPOLOČNOSŤ
V ROVINKE s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným
Koceľova 14, 821 08 Bratislava
16/08/04
24/09/04
35,901,268
Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 33246/B

Zápisnicou z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.04.2013 spoločníci rozhodli o zmene
názvu spoločnosti z INVESTIČNÁ A ROZVOJOVÁ SPOLOČNOSŤ V ROVINKE s.r.o.
na JEDNOTNÁ INVESTIČNÁ A ROZVOJOVÁ SPOLOČNOSŤ V ROVINKE s.r.o.
zároveň zmenu sídla z Rovinky 115, na Koceľovu 14, 821 08 Bratislava.

2. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI
Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra :
sprostredkovateľská činnosť
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti

3. ZOZNAM ČLENOV ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Členovia orgánov spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra - konateľ
JUDr. Jozef Čambal
JUDr. Michal Tinák
Jozef Miškovčík
Za spoločnosť konajú konatelia vo všetkých právnych veciach spoločnosti, pričom môžu konať
a spoločnosť zaväzovať vždy aspoň dvaja súčasne.

4. ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV
Štruktúra spoločníkov:
JUDr. Jozef Čambal
JUDr. Michal Tinák
Jozef Miškovčík

Výška podielu na základnom imaní:
33.33%
33.33%
33.33%
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5. POČET PRACOVNÍKOV
Priemerný počet pracovníkov počas roku 2014 bol
z toho boli riadiaci pracovníci

0
0

6. PRÁVNY DOVOD NA ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Spoločnosť zostavuje túto účtovnú závierku podľa §17 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov ako riadnu účtovnú závierku, za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra
2014. Závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

7. SCHVÁLENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE
Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie nebola schvalovaná valným zhromaždením

Čl.II. Účtovné metódy a zásady:
ZÁSADY A METÓDY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Účtovná závierka spoločnosti pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej
závierke k 31.12.2014 bola pripravená v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike
a údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie
predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a hospodársky výsledok.
VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady a
výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká,
straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy).
Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým tieto
skutočnosti časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom
období, v ktorom zistila uvedené skutočnosti.
Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách.
Spoločnosť nemá majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene.
Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky
účtov, ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou
Spoločnosť vlastní dlhodobý hmotný majetok zaobstaraný kúpou.
Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu
obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním.
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Pohľadávky
Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybných a sporných
pohľadávok by spoločnosť vytvárala adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam.

Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.
Časové rozlíšenie na strane aktív a pasív súvahy
Spoločnosť v r. 2014 o časovom rozlíšení neúčtovala.

Rezervy
Spoločnosť v r. 2014 o rezervách neúčtovala.

Vlastné imanie
Spoločnosť účtuje o zmenách a vykazuje stav základného imania, fondov zo zisku a hospodárskeho
výsledku v súlade so zákonnými predpismi.
Záväzky
Záväzky sú ocenené v ich menovitej hodnote. V prípadoch, keď sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že
suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa v účtovníctve aj v účtovnej závierke v tomto
zistenom ocenení.
Leasing
Leasingový majetok spoločnosť neúčtovala.

Daňová povinnosť
Daňová povinnosť za rok 2014 nevznikla, spoločnosť nevykonávala žiadnu činnosť, spoločnosť je povinná uhradiť
daňovú licenciu vo výške 960,- €.

Čl.III. Doplňujúce informácie k účtovným výkazom
2. ÚDAJE O POHĽADÁVKACH
Spoločnosť vykazuje k 31.12.2014 nasledovné pohľadávky:
Druh
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči zamestnan.
Štát – daňové pohľadávky
Spolu

Účet
315
335
34x

31/12/13
60,142
295
6,499
66,936
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31/12/14
60,142
295
6,499
66,936

3. ÚDAJE O FINANČNOM MAJETKU
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici - slovenská mena a účet v banke. Účtom
v banke može spoločnosť voľne disponovať.
5. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ
Pohyby vlastného imania v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:
Vlastné imanie
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
Ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata min.rokov
HV po podaní dod.priznania
preučtovanie HV
HV za účtovné obdobie
Vlastné imanie spolu

k 01.01.2014
6,672
0
0
50,645
-4,454

Prírastky

0
0
52,863

Úbytky

0
0

k 31.12.2014
6,672
0
0
50,645
-4,454
0
0
0
0
0
52,863

Spoločnosť v roku 2014 nevykonávala žiadnu činnosť.

6. ÚDAJE O REZERVÁCH
Spoločnosť v r. 2014 rezervy netvorila.
7. ÚDAJE O ZÁVÄZKOCH
Spoločnosť eviduje nasledovné záväzky:
Druh
Dodávatelia
Ostatné záväzky
Štát – daňové záväzky
Spolu

Účet
321
365
34x

31/12/13
21,735
1,826
145
23,706

31/12/14
21,735
1,826
145
23,706

ZÚČTOVANIE DANÍ A DOTÁCIÍ
Vzťah spoločnosti voči štátnemu rozpočtu zobrazuje nasledujúca tabuľka:
Pohľadávka

Dane
Daň z príjmov právnických osôb
Daň zo závislej činnosti
Ostatné priame dane
Daň pridanej hodnoty
Celkom

0
0
0
6,499
6,499
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Záväzok
145
0
145

8. VÝNOSY A NÁKLADY
VH z bežnej činnosti:
Účet

Suma

Výnosy
641 Tržby z predaja HIM
64x Ostatné prevádzkové výnosy
SPOLU
Náklady
50x Spotrebované nákupy
51x Služby
52x Osobné náklady
53x Dane
541 Zostatková hodnota
544 Zmluvné pokuty a penále
54x Iné prevádzkové náklady
56x Finančné náklady
SPOLU
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti

0

0
0

Účet
Výnosy
66x Finančné výnosy
SPOLU
Náklady
562 Finančné náklady
568 Ostatné finančné náklady
SPOLU
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

Suma

Účet
Výnosy
688 Mimoriadne výnosy
SPOLU
Náklady
588 Mimoriadne náklady
SPOLU
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Hospodársky výsledok celkom

Suma

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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9. DAŇ Z PRÍJMOV
Zosúladenie účt. hospodárskeho výsledku za bežné obdobie so základom dane z príjmov:
Popis
Účtovný hospodársky výsledok
Základ dane po úprave
Základ dane po uplatnení strát
Daň
Daň zaokrúhlená na celé € nadol
Zápočet preddavkovo vybratej dane podľa § 43
Zaplatené preddavky
Výsledná daňová povinnosť
Výsledná daňová povinnosť

Suma
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10. NÁSLEDNÉ UDALOSTI
Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená
účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2014, resp.
by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Strana 6

