
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Zostavenej ku dňu 31.12.2013

ÚČroVNÁ JEDNOTKA: Malé Byty, s.r.o.

SíDLO Geologická 21, 821 06 Bratislava



A. INFORMÁCIE o ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodně meno účt. Jednotky: Malé Byty, s.r.a.

2. Sídlo účtovnej jednotky: Geologická 21, 821 06 Bratislava

3. Dátum založenia: 07.04.2013

4. Dátum zápisu do OR: 11 .04. 2013

5. Hlavně činnosti spoločnosti:

- uskutočr"lovanie stavieb a ieh zmien

- výkon činnosti stavebného dozoru, Pozemně stavby, lnžinierske stavby

- Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

- sprostredkovanie predaja , prenájmu a kúpy nehnuternostf (realitná činnosť)

- poradenská a konzultačná činnost' v oblasti stavebnlctva

- prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovanim iných než základných služieb

8. Právny dOvod na zostavenie účtovnej zévierky:

Účtovná závierka je zastavená v zmysle § 17 ods.6 zákona č. 43112002 Zb. O účtovnictve

v znení neskorSfch predpisov ako riadna účtovná závierka k poslednému dr"lu účt. obdobia.

B. ŠTATUTÁRNY ORGÁN SPOLOČNOSTI

konater· Ing. Lubomlr Hečko

Jiráskova 6

Bratislava, 851 01

Vznik funkcie: 6.04.2013

Spoločníci: GEOCOMPLEX, a.s.

Geologická 21

Bratislava 821 06

Vklad: 5 000 EURSplatené:5000 EUR

Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosati koná konater spoločnosti tak, že vedra napfsaného

alebo vytlačeného obchodného mena spoločnosti pripojf svoj vlastnoručny podpis.



Všetky ďalšie dOležité informácie, ktoré majú byť obsahom poznámok k účtovnej závierke

sú uvedené v' nasledujúcich bodoch:

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1, Všeobecné zásady

Spoločnost' zastavila účtovnú zavierku za predpokladu nepretrtilého pokračovania va svojej

činnosti.

Účlovná jednotka nezmenila účtovně met6dy ani zásady. Uplatňuje účtovné principy a postu-

py účtovania v súlade s právnymi predpismi platnými v SR. V súlade s zymito predpismi je

účtovná závierka zastavená na základe účtovnictva vedeného v peňažných jednotkách euro.

Učlovnlctvo je vedeně na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti. Za základ sa berú

všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujúna účtovně obdobie bez ohradu na dátum ieh

platenia.

2. Sposob oceňovanla Jednotlivých zložlek majetku a záv:lzkov

a) Spoločnost' v roku 2013 neobstarala nehmotný investičný majetok, nevlastnI

odpisovaterný hmotný majetok.

b) Spoločnost' k 31.12.2032 nevlastni dlhodobý finančný majetok.

c) Spoločnost' v r.2013 nekúpila žiadne zásoby

e) Pohradávky spoločnost' oceňovala menovltou hodnotou.

f) Závazky spoločnost' ocenila menovilou hodnotou pri ieh vzniku.

g) Spoločnost' neprijala v roku 2013 žiadny darovaný majetok.

3. SpOsob zostavenia odpisového plánu a použité odpisové met6dy

Spoločnost' v roku 2013 nevlastnila !iaden investičný majetok.



4. Zásady pre tvorbu opravných položiek:

V roku 2013 spoločnosf nemala dOvod tvoriť opravné položky.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTiv SÚVAHY

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PAsiv

Spoloť:::nost' Malé Byty, s.r.o. k 31.12.2013 nevykázala žiadnu činnosf

údaje na strane aktiv i pasiv súvahy sú nulové.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

I. INFORMÁCIE O NÁKLAD OCH

Spoločnost' Malé Byty, S.r.O. k 31.12.2013 nevykázala žiadnu činnosf

výnosy i náklady sú nulové.

J. DAŇ Z PRíJMOV

Ůčtovná jednotka v roku 2013 nevykázala žiadnu činnost'.

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Malé Byty, s.r.o. Bratislava podsúvahové účty v účtovnfctve nevedie.

M. PRíJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTáRNYCH ORGÁNOV

Spoločnosf takéto prljmy a výhody v roku 2013 neeviduje. Taktiež spoločnost' v uvedenom

obdobf neeviduje žiadne ekonomické vzťahy so spriaznenými osobami.


