
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Zostavenej ku dňu 30.06.2014

ÚČTOVNÁ JEDNOTKA: Malé Byty, s.r.o.

SíDLO Geologická 21, 821 06 Bralislava



A. INFORMÁCIE o ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodně meno účt. Jednotky: Malé Byty, 5.r.o.

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

3. Dátum založenia: 07.04.2013

4. Dátum zápisu do DR: 11 .04. 2013

5. Hlavně činnosti spoločnosti:

~ uskuločňovanie stavieb a ieh zmien

- výkon činnosti stavebného dozoru, Pozemně stavby, Inžinierske stavby

- Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

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

- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stallebnfctva

- prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovanlm iných než zák ladných služieb

8. Právny dOvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka je zastavená v zmysle § 17 ods.6 zákona č. 43112002 Zb. o účtovnlctve

v znení neskor~lch predpisov ako riadna účtovn~ závierka k poslednému dňu účt. obdobia.

B. ŠTATUTÁRNY ORGÁN SPOLOČNOSTI

konatef Ing. L.:ubomlr Hečko

Jiráskova 6

Bratislava. 651 01

Vznik funkcie: 6.04.2013

Spoločnlci: GEOCOMPLEX, a.s.

Geologická 21

Bratislava 821 06

Vklad: 5000 EUR Splatené: 5000 EUR

Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosati koná konater spoločnosti tak, že vedra naplsaného

alebo vytlačeného obchodného mena spoločnosti pripojl svoj vlastnoručny podpis.



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

sú uvedeně v nasledujúcich bodoch:

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Všeobecné zásady

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretfŽitého pokračovania vo svojej

činnosti.

Ůčtovná jednotka nezmenila účtovně met6dy ani zásady. Uplatl"luje účtovně principy a postu-

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

účtovná závierka zastavená na základe účtovnletva vedeného v per'lažnych jednotkach euro,

ŮČlovnlctvo je vedené 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

p!atenia.

2. Spósob oceňovanla jednotlivých zložiek majetku a záv~zkov

a} Spoločnost' v prvom polroku 2014 neobstarala nehmotný investičný majetok, nevlastni

odpisovaterný hmotný majetok.

b) Spoločnost' k 30.06.2014 nevlastni dlhodobý finančný majetok.

c) Spoločnost' v r.2014 nekúpila žiadne zásoby

e) Pohfadávky spoločnosť ocel"lovala menovitou hodnotou.

f) Závazky spoločnost' ocenila menovitou hodnotou pri ieh vzniku,

g) Spoločnost' neprijala do 30.06. 2014 žiadny darovaný majetok.

3. Spósob zostavenla odpisového plánu a použité odpisové metódy

Spoločnost' ku dňo 30.06. 2014 nevlastní žiaden investičný majetok



4. Zásady pre tvorbu opravných položiek:

V roku 2014 společnosť ne mala dOvod tvorlť opravné položky.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTiv SÚVAHY

Spoločnost' Malé Byty, s.r.o. k 30.06.2014 vykazuje na strane aktiv stav na bankovom

účte vo výš ke 1 772 eur. a pohradávku voči konaterovi spoločnosti 2 773 eur.

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PAsiv

Spoločnost' Malé Byty, s.r.o. k 30.06.2014 vykazuje na strane pasív Základně lmanie

splatené spoločnosťou Geocomplex a.s. vo výške 5 000 eur.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Spoločnosť Malé Byty, s.r.o. k 31.12.2013 nevykázala žiadnu činnost',

výnosy i prevádzkové náklady Sú nulově. K 30.06.2014 vznikli finančné náklady - bankové poplatky

vo vyške 30 eur a zriaďovacie náklady platené spo!očnost'ou Geocomplex vo výške 425 eur.

J. DAN Z PRíJMOV

Účtovnájednotka v prvom polroku 2014 nevykázala žiadnu hospodársku činnost'. Eviduje účlovnú

stratu vo výške 454 eur, daňová strata k 30.06.2014 je 30 eur.

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

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

M. PRIJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTáRNYCH ORGÁN OV

Společnost' takéto prljmy a výhody v roku 2014 neeviduje. TaktieZ společnost' v uvedenom

období neeviduje žiadne ekonomické vzťahy so spriaznenymi osobami.


