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1. Profil spoločnosti
Obchodné meno spoločnosti:

Lucron Finance, s.r.o.

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie spoločnosti:

5 000 EUR

Predmet činnosti:

poskytovanie a sprostredkovanie poskytovania
úverov a pôžičiek

Sídlo spoločnosti:

Záhradnícka 36
821 08 Bratislava

Deň zápisu spoločnosti:

24.5.2018

IČO:

51 716 054

Audítor:

Ing. Takátsová Mária
Licencia SKAU č. 91

Orgány spoločnosti k 31.12.2019:
Konatelia:

Ing. Zoltán Müller
Eric Lux

Štruktúra spoločníkov k 31.12.2019:
Ikopart 1 S.A.

100% - podiel na základnom imaní (5 000 €)

rue Peternelchen 1
L-2370 Howald, Luxemburské veľkovojvodstvo
Spoločník nemá osobitné práva kontroly, neexistujú obmedzenia hlasovacích práv a nie sú
známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k
obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a k obmedzeniam hlasovacích práv.
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Identifikácia emitenta v zmysle zákona o burze cenných papierov
Informačná povinnosť za
rok:

2019

Účtovné obdobie:

od:

Právna forma

s.r.o.

Obchodné meno / názov:

Lucron Finance, s.r.o.

IČO:

51716054

LEI:

097900BIGF0000158939

01.01.2019 do:

31.12.2019

Sídlo:
ulica, číslo

Záhradnícka 36

PSČ
Obec

821 08
Bratislava

Tel.:

smerové číslo

číslo:

Fax:

smerové číslo

číslo:

Webové sídlo:

www.lucron.sk

Dátum vzniku:

17.4.2018

Zakladateľ:

Ikopart 1 S.A., rue Peternelchen 1, L-2370 Howald
Luxemburské veľkovojvodstvo

Oznámenie spôsobu
zverejnenia ročnej finančnej
správy § 47 ods. 4 zákona o
burze

Adresa webového sídla emitenta,
alebo názov dennej tlače, alebo
Centrálna
názov všeobecne uznávaného
evidencia
informačného systému, v ktorej
regulovaných
bola ročná finančná správa
informácií - CERI
zverejnená
Burza cenných
papierov v
Dátum zverejnenia
Bratislave, a.s. www.bsse.sk
Čas zverejnenia
§ 47 ods. 8 zákona o burze

Predmet podnikania:

Lucron Finance, s.r.o.
Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
IČO: 51 716 054 | DIČ: 2120771191

0914321270

Základné imanie
(v EUR):

5 000

www.lucron.sk

30.4.2019
18:00

poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných
výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
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2. Podnikateľská činnosť a finančná situácia spoločnosti za rok 2019

Činnosť spoločnosti v roku 2019

Päťročnú emisiu dlhopisov Lucron Finance 1 ponúkla investorom s ročným výnosom 5 % a
bude listovaná na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave. Dlhopisy sa začali
vydávať 14. júna 2018, nominálna hodnota emisie predstavuje 10 mil. eur. Ručiteľom emisie
je luxemburská materská spoločnosť Lucronu – Ikopart 1 S.A.
Za rok 2019 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 38 022 EUR. Výnosy dosiahla z vyčíslených
úrokov vo výške 465 048 EUR. Za rok 2018 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok stratu vo výške 125 113 EUR. Dosiahnutý výsledok za rok 2019 bude použitý na úhradu
neuhradených strát minulých rokov. Na krytie prvotných strát bol vytvorený kapitálový
fond vo výške 200 000 EUR.

Vybrané finančné ukazovatele spoločnosti (EUR)

Ukazovatele

31.12.2019

31.12.2018

8 719 458

8 265 194

Vlastné imanie

117 909

79 887

Základné imanie

5 000

5 000

38 022

-125 113

Majetok

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
zisk(+), strata(-)

Spoločnosť v minulom účtovnom období neobstarala žiadne vlastné akcie, dočasné listy,
obchodné podiely, ani akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely ovládajúcej osoby.
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Údaj o organizačnej zložke v zahraničí
Spoločnosť nemá žiadnu svoju organizačnú zložku v zahraničí.

Informácia o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie
Vzhľadom na charakter podnikateľskej činnosti Spoločnosti, činnosť Spoločnosti nemá
významný vplyv na životné prostredie.

Informácia o udalostiach osobitného významu
Spoločnosť pozorne sleduje aktuálne dopady a obmedzenia spôsobené prijatými
opatreniami proti šíreniu nákazy COVID19 na jej podnikateľské aktivity. Pravidelne
vyhodnocuje vývoj situácie, očakávania ďalšieho vývoja, analyzuje možné scenáre a zvažuje
potenciálne dopady. Na základe doterajšieho vývoja spoločnosť dospela k záveru, že
mimoriadne udalosti súvisiace so šírením nákazy COVID19 spôsobili mierne spomalenie
stavebných prác na projektoch v realizácii z dôvodu prísnych preventívnych opatrení ako aj
spomalenie tempa predaja bytov a iných nebytových priestorov. Realizácia projektov vo
výstavbe ako aj príprava nových projektov naďalej pokračuje a v súčasnosti neočakáva
zásadnejší negatívny dopad na celkovú ziskovosť projektov a ani výraznejšie oneskorenie
dokončenia už rozbehnutých projektov alebo naštartovania nových pripravovaných
projektov oproti pôvodnému plánu. Spoločnosť neočakáva žiadny dopad na schopnosť
spoločnosti plniť si naďalej svoje záväzky.

3. Zámery spoločnosti na rok 2020
Spoločnosť bude naďalej pokračovať v držbe dlhopisov a z toho vyplývajúce finančné
postupy.
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4. Vyhlásenie o správe a riadení
Spoločnosť v súčasnosti spravuje a dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie
spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný
zákonník. Spoločnosť neuplatňuje Kódex správy a riadenia spoločností, a to z dôvodu, že
nezamestnáva zamestnancov na hlavný pracovný úväzok.
Spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa
právnych predpisov Slovenskej republiky. Riadiacim orgánom je štatutárny orgán.
Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia: Ing. Zoltán Müller a Eric Lux. V mene
spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti Eric Lux samostatne. Konateľ Ing. Zoltán
Müller koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, s výnimkou úkonov pri nakladaní s
majetkom spoločnosti a prijímaní záväzkov spoločnosťou s hodnotou plnenia vyššou ako
500.000 EUR, pri ktorých Ing. Zoltán Müller koná a podpisuje v mene spoločnosti spolu s
ďalším konateľom spoločnosti.
Spoločnosť (emitent) pri svojej správe a riadení dodržiava požiadavky ustanovené v
právnych predpisoch Slovenskej republiky. U spoločnosti (emitenta) nenastala v roku 2019
žiadna zmena ani odchýlka v riadení.

5.

Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej

závierke
Oblasť vnútornej kontroly a riadenia rizík je u Emitenta zabezpečená prostredníctvom
valného zhromaždenia. To pri svojej práci vychádza zo systému identifikovania významných
rizík pre Emitenta a tieto riziká sú riadené formou: a.) schvaľovania riadnej individuálnej
účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, b.) rozhodnutia o
rozdelení zisku a úhrady strát, c.) schvaľovania stanov a ich zmien, d.) rozhodovania o
zmenách Listiny, pokiaľ k nim nedochádza na základe iných právnych skutočností, e.)
rozhodovania o zvýšení alebo znížení základného imania, rozhodovania o nepeňažnom
vklade a rozhodovania a započítaní pohľadávky voči spoločnosti proti pohľadávke
spoločnosti na splatenie vkladu, f.) rozhodnutia o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní
konateľov spoločnosti, schvaľovania zmluvy o výkone funkcie uzavretej medzi konateľom a
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spoločnosťou, g.) rozhodnutia o vymenovaní dozornej rady, vymenovaní, odvolaní a
odmeňovaní jej členov, h.) schvaľovania konaní urobených osobami konajúcimi v mene
spoločnosti pred jej vznikom, i.) rozhodovania o zriadení, použití a prípadnom rozpustení
iných ako zákonom predpísaných fondov, j.) schvaľovania organizačného poriadku pre
výkon funkcie konateľa, k) vymenovania, odvolania a odmeňovania prokuristu spoločnosti,
l.) rozhodnutia o likvidácii, vymenovaní a odvolaní likvidátora a zrušení spoločnosti, m.)
rozhodovania o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, prevode, vklade alebo založení
podniku spoločnosti alebo jeho časti, n.) rozhodovania o udelení súhlasu s prevodom alebo
založením obchodného podielu, o.) rozhodovania o zmene účtovného obdobia spoločnosti,
p.) rozhodovania o zrušení spoločnosti alebo zmeny právnej formy spoločnosti, q.)
vymenovania, odvolania a odmeňovania členov výboru pre audit spoločnosti, schvaľovanie
zmluvy o výkone funkcie uzavretej medzi členom výboru pre audit a spoločnosťou
a schvaľovania štatútu/rokovacieho poriadku výboru pre audit spoločnosti, r.) rozhodovania
a ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje Obchodný zákonník
alebo Zakladateľská listina. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov
prítomných spoločníkov, ak zákon alebo Listina nevyžaduje vyšší počet hlasov. Spoločníci
môžu prijímať aj rozhodnutia mimo valného zhromaždenia spôsobom uvedeným v § 130
Obchodného zákonníka. Spoločník ako jediný spoločník spoločnosti vykonáva pôsobnosť
valného zhromaždenia. V záležitostiach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia
rozhoduje spoločník v písomnej forme.

6. Informácie o činnosti Valného zhromaždenia a orgánov spoločnosti
Riadne valné zhromaždenie sa zvoláva najmenej jedenkrát za kalendárny rok. Valné
zhromaždenie, ktoré schvaľuje ročnú individuálnu účtovnú závierku sa musí uskutočniť do
šiestich (6) mesiacov od posledného dňa hospodárskeho roku, za ktorý sa ročná závierka
schvaľuje. Každý konateľ je samostatne oprávnený zvolať valné zhromaždenie. Konateľ je
povinný zvolať valné zhromaždenie, pokiaľ je nevyhnutné prijať rozhodnutie, ktoré je v
pôsobnosti valného zhromaždenia. Súčet hlasov spoločníkov je jednosto (100) hlasov. Pri
hlasovaní valného zhromaždenia sú hlasy spoločníkov rozdelené v nasledovnom pomere:
a.) Spoločník: 100%. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci,
ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Pokiaľ nie je valné zhromaždenie
uznášaniaschopné, zvolá konateľ najneskôr po štyridsiatich (40) dňoch náhradné valné
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zhromaždenie

s

rovnakým

programom.

Náhradné

valné

zhromaždenie

je

uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 50 hlasov.
Hlavná činnosť štatutárneho orgánu, teda konateľov, bola zameraná na rast hodnoty a
zabezpečenie transparentnosti aktivít Emitenta voči zainteresovaným stranám. Rovnako
konatelia vynakladali úsilie na riadenie podnikateľského rizika. Konatelia mali riadny
prístup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa Emitenta. Písomnosti s
podrobnými informáciami boli distribuované v dostatočnom časovom predstihu, čím sa
zabezpečila schopnosť konateľov vynášať kvalifikované rozhodnutia v jednotlivých
záležitostiach.
Štatutárny orgán, teda konatelia, sú volení a odvolávaní valným zhromaždením. Konatelia
majú dostatočné odborné skúsenosti a znalosti, ako aj manažérsku a riadiacu prax. O
zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie.
Právomoci štatutárneho orgánu sú uvedené v Zakladateľskej listine spoločnosti, do ktorej
je možné nahliadnuť v sídle spoločnosti, t.j. na adrese Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika.
Spoločnosť zriadila na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 24.4.2020 Výbor pre audit
a za členov Výboru pre audit vymenoval nasledujúce osoby: Ingrid Schmogrovitsová, Lukáš
Dlugoš, Marián Baláž. V zmysle schváleného Štatútu výboru pre audit spoločnosti sú úlohy
výboru: i. sledovanie zostavovania účtovnej závierky (individuálnej aj konsolidovanej) a
dodržiavania osobitných predpisov, ii. sledovanie efektivity vnútornej kontroly systémov
riadenia rizík v spoločnosti, iii. sledovanie auditu individuálnej účtovnej závierky a auditu
konsolidovanej účtovnej závierky, iv. preverovanie a sledovanie nezávislosti audítora,
predovšetkým

služieb

poskytovaných

audítorom

podľa

osobitného

predpisu,

v.

odporúčanie valnému zhromaždeniu na schválenie audítora na výkon auditu pre
spoločnosť, vi. určovanie termínu audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o
nezávislosti, vii. informovanie valného zhromaždenia o výsledku auditu a vysvetlenie ako
štatutárny audit prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mal Výbor v uvedenom
procese. Iné výbory spoločnosť nezriadila.
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7. Vydané dlhopisy
ISIN
Druh
Forma
Podoba
Počet
Men. hodnota

SK4120014234
Dlhopis - TC29
na doručiteľa
zaknihovaná
10000000
100.00

Opis práv

zverejnené v prospekte cenného papiera

Dátum začiatku vydávania

14.6.2018

Termín splatnosti menovitej
hodnoty

14.6.2023

Spôsob určenia výnosu

Dlhopisy nie sú úročené žiadnou úrokovou sadzbou, pričom
výnos dlhopisov je Emitentom určený ako rozdiel medzi
menovitou hodnotou dlhopisov a emisným kurzom dlhopisov.

Termíny výplaty

Dlhopis má formu dlhopisu s nulovým kupónom
(zero-coupon bond)

Možnosť predčasného splatenia
Záruka za splatnosť
Záruky prevzali:
IČO
Obchodné meno

nie
áno
Ikopart 1
B88490
Ikopart 1 S.A.

Sídlo

rue Peternelchen 1, L-2370 Howald
Luxemburské veľkovojvodstvo
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8. Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta
Vyhlásenie (§34 ods. 2 písm. c) zákona o burze) zodpovedných osôb emitenta so
zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších
znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi
pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku
emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa
obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia
emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných
rizík a neistôt, ktorým čelí:

Konatelia Ing. Zoltán Müller a Eric Lux v mene spoločnosti Lucron Finance, s.r.o.,
IČO: 51716054, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 128625/B, so sídlom Záhradnícka 36, 821 02
Bratislava, Slovenská republika, vyhlasujeme, že ročná správa obsahuje, podľa
našich najlepších znalostí, pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej
činnosti a postavenia Emitenta spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

V Bratislave, 30.apríl 2020

Ing. Zoltán Müller

Eric Lux

9. Správa nezávislého audítora vrátane účtovnej závierky
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Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 51716054

DIČ: 2120771191

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2019
zostavené podľa Opatrenia č.MF/23378/2014-74 (FS č.12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej
účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie
pre malé účtovné jednotky
Článok I – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1) Základné informácie o účtovnej jednotke:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Dátum vzniku:
Hlavný predmet podnikania:
Subjekt verejného záujmu:
Účtovné obdobie:

Lucron Finance., s. r. o.
Záhradnícka 36 ,821 08 Bratislava
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis do obchodného registra: 24.05. 2018
Poskytovanie a sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžićiek
Spoločnosť Lucron Finance., s.r.o. je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU).
Riadna k 31.12.2019

Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (2 ZoU)
(Do veľkostnej skupiny mala účtovná jednotka patrí taká, ktorá za dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve
z troch podmienok – suma netto aktív presiahla 350 000 eura, ale nepresiahla 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol
700 000 eur, ale nepresiahol 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia
presiahol 10, ale nepresiahol 50).
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Netto aktíva celkom

8719458

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
8265194

Čistý obrat celkom
Počet zamestnancov

0
0

0
0

Áno/Nie
Nie
Nie
Nie

Komentár: UJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – malá účtovná jednotka, preto
zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č.MF/23378/2014-74).
2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom
účtovnej jednotky: 29.04.2019
3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna účtovná závierka za účtovné obdobie
od 01.01.2019 do 31.12. 2019.
4) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou: spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku.
Konsolidácia sa vykonáva v materskej spoločnosti :

IKOPART 1 S.A.,Rue
Veľkovojvodstvo

Peternelchen

1,

L-2370

Howald,

Luxemburské

5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky:
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet počas účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie
0

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
0

Článok II – INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI

1

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 51716054

DIČ: 2120771191

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky – účtovná jednotka v účtovnom období neposkytla výhody členom
orgánov účtovnej jednotky.

Článok III – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH
1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti minimálne 12 mesiacov po závierkovom dni v zmysle § 7 ods. 4 zákona o účtovníctve. Ak
by tento predpoklad nebol splnený, uvedie sa aj dopad do účtovnej závierky (napr. zrušenie dlhodobých rezerv): účtovná
závierka bola zostavená za predpokladu pokračovania v činnosti minimálne 12 mesiacov po závierkovom dni.

2) Informácia o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov,
finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Informácia o zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód,
a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku
hospodárenia. Ak v dôsledku zmeny účtovných zásad a účtovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie
v neporovnateľných hodnotách: účtovné zásady, metódy a postupy boli konzistentne aplikované
3) Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto
transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto
rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky (napr. súdne spory, zmluvy,
časovo limitované licencie a oprávnenia, podnikové kombinácie, záväzky investovať, dopad legislatívy, celkový pokles
v hospodárskom segmente): účtovná jednotka neeviduje transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe.
4) Spôsob a určenie oceňovania majetku a záväzkov (vrátane rozhodujúcich odhadov):
a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov (§ 25 ZoU):
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.1.
12.2
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Názov položky
Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:
Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):
Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:
Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):
Dlhodobý finančný majetok:
Zásoby obstarané kúpou:
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
Zásoby obstarané inak (darom):
ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:
Vlastné pohľadávky:
Kúpené pohľadávky:
Krátkodobý finančný majetok:
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:
Deriváty:
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o
kúpe prenajatej veci:

Spôsob oceňovania
Obstarávacia cena
Vlastné náklady
Reálna hodnota
Obstarávacia cena
Vlastné náklady
Reálna hodnota
Obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Vlastné náklady
Reálna hodnota
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Obstarávacia cena
Obstarávacia cena
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Menovitá hodnota
Obstarávacia cena
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Menovitá hodnota

b) Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou
opravnej položky stanovené odborným odhadom bonity klienta.
c) Záväzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy účtovná jednotka ocenila odborným
odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu.
d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou
hodnotou:
e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:
Komentár k oceňovaniu majetku a záväzkov:
➢ Finančné nástroje definuje § 5 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov – sú to
napr. cenné papiere (akcie, dlhopisy, dočasné listy), deriváty (opcie, futures, swapy, forwardy), nástroje peňažného
trhu (pokladničné poukážky, vkladové listy).
➢ Opravné položky k majetku, okrem dlhodobej pohľadávky a dlhodobej pôžičky, stanovila UJ odborným odhadom
bonity príslušného majetku.
➢ Opravnú položku k dlhodobej pohľadávke a opravnú položku k dlhodobej pôžičke UJ stanovila metódu odúročenia
na súčasnú hodnotu (§ 18/8 PU; § 21/6 PU).
➢ Rezervy ocenila UJ kalkulačnou metódou kvalifikovaného odhadu ich menovitej hodnoty na pokrytie budúcich
záväzkov.
➢ UJ počas účtovného obdobia (§ 25 ZoU), ani k závierkovému dňu (§ 27 ZoU) nepoužila ocenenie reálnou hodnotou
– lebo nemala k tomu vecnú náplň.
➢ ÚJ používa pri oceňovaní úbytku rovnakého druhu zásob a cenných papierov – vážený aritmetický priemer (§ 25/5
ZoU; § 22/1 PU).
➢ ÚJ používa pri oceňovaní prírastku cudzej meny v hotovosti alebo na bankový účet – zmenárenský kurz konkrétnej
banky (§ 24/3 ZoU).
➢ ÚJ používa pri oceňovaní úbytku cudzej meny v hotovosti alebo z bankového účtu – základné pravidlo (D-1), teda
kurz zo dňa predchádzajúceho dňu účtovného prípadu (§ 24/2/a; § 24/6 ZoU).
f) Účtovná jednotka nepoužila dobrovoľné oceňovanie obchodných podielov metódou vlastného imania (§ 27/9 ZoU).
g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové
metódy pre účtovné odpisy:
Dlhodobý hmotný a nehmotný
odpisovaný majetok
Ostatný DNM
Stavby
Počítače s príslušenstvom
Dopravné prostriedky
Ostatné stroje
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

číslo
účtu

doba odpisovania
(počet rokov)

odpisová sadzba
(%)

019
021
022.A
022
022.A
029

4
40
4
4
4
4

25
2,5
25
25
25
25

Komentár k odpisovému plánu:
➢ UJ používa účtovné odpisy nezávisle na daňových odpisoch. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol
zaradený do užívania. Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku.
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➢ UJ používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku. Podrobný
účtovný odpisový plán po položkách sa vedie v podsystéme Majetok s podporou softvéru (taktiež daňové odpisy
podľa zákona o dani z príjmov).
➢ UJ odpisuje jednotlivé veci alebo relevantné súbory hnuteľných vecí (napr. počítačová sieť, nábytková zostava). UJ
nepoužíva komponentné odpisovanie (odpisovanie častí majetku - komponentov).
➢ UJ nepoužila jednorazový odpis dlhodobého majetku z dôvodu jednorazového trvalého zníženia hodnoty majetku (§
21/5 PU).
➢ ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého nehmotného majetku - položky pod 2 400 eur jednotkovej ceny so
životnosťou nad jeden rok (§ 13/2 PU).
➢ ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného majetku - položky pod 1 700 eur jednotkovej ceny so
životnosťou nad jeden rok (§ 13/6 PU).
➢ ÚJ nepoužíva dobrovoľné účtovanie podlimitného technického zhodnotenia do odpisovaného dlhodobého majetku –
technické zhodnotenie pod 1 700 eur za účtovné obdobie (§ 21/3 PU; § 29/2 ZDP).
➢ ÚJ nepoužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého hmotného majetku
alebo dlhodobého nehmotného majetku (§ 34/1 PU; § 35/2/h PU).
h) Informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich
ocenenie: účtovná jednotka nie je prijímateľom dotácií na obstarávanie majetku.
5) Informácie o oprave významných chýb spoločnosť v účtovnom období nevykonala opravy významných chýb
minulých účtovných období.
Článok IV – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
a) Dlhodobý nehmotný majetok, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill - : účtovná jednotka neeviduje goodwil
alebo záporný goodwil
2) Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi (§ 16 PU): účtovná
jednotka neeviduje položky derivátov alebo položky majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi.
3a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov:
Názov položky
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov

Bežné účtovné obdobie
0

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
0

3b) Celková suma zabezpečených záväzkov – účtovná jednotka neeviduje
4) Informácie o vlastných akciách: účtovná jednotka neeviduje.
5) Informácie o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný
rozsah alebo výskyt (napr. výnosy z predaja podniku alebo jeho časti, náklady z dôvodu predaja podniku alebo jeho
časti, škody z dôvodu živelných pohrôm): účtovná jednotka neeviduje.
Článok V – INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
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1a) Podmienený majetok – opis a hodnota pravdepodobného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý
vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane
jeden alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto majetkom sú –
napr. práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv: účtovná jednotka
neeviduje.
1b) Podmienené záväzky – opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napr. zo súdnych rozhodnutí,
z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;
takými podmienenými záväzkami sú: účtovná jednotka neeviduje.
2) Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch - napríklad zákonná povinnosť alebo
zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy: účtovná jednotka
neeviduje.
3) Podsúvahové účty – uvádzajú sa informácie o významných položkách sledovaných na podsúvahových účtoch (§
85 PU): účtovná jednotka neeviduje.

Článok VI – UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO ZÁVIERKOVOM DNI
(Následné udalosti)
V spoločnosti nenastali žiadne iné mimoriadne udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré by
mali vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Článok VII – OSTATNÉ INFORMÁCIE
1) Informácie o výlučnom práve poskytovať služby vo verejnom záujme: účtovná jednotka neeviduje.
2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby (§ 23d/6 ZoU): účtovná jednotka neeviduje.
3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci (§ 23d/6 ZoU): účtovná jednotka neeviduje.
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