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POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2020
zostavené podľa Opatrenia č.MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej
závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie
pre malé účtovné jednotky v znení neskorších predpisov.
Článok I – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1) Základné informácie o účtovnej jednotke:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Dátum vzniku:
Predmet podnikania:

Subjekt verejného záujmu:
Účtovné obdobie:

UHL Holding, a.s.
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Akciová spoločnosť
Zápis do obchodného registra: 10.09.2019
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 finančný lízing
 faktoring a forfating
 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
 prenájom hnuteľných vecí
 činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Spoločnosť UHL Holding, a.s. nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU).
Kalendárny rok 2020

Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (§ 2 ZoU)
Spoločnosť UHL Holding vznikla v roku 2019. Pri vzniku bola zatriedená do veľkostnej skupiny malá účtovná jednotka na
základe vlastného rozhodnutia. V tejto veľkostnej skupine zostáva aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období, t.j.
kalendárny rok 2020.
Z tohto dôvodu spoločnosť UHL Holding zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu.
2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka spoločnosti k 31. 12. 2019 bola schválená Rozhodnutím jediného akcionára dňa 20. 05. 2020.
3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Účtovná závierka spoločnosti k 31. 12 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.
4) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou:
a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu,
ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka (najvyšší stupeň konsolidácie):
Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je spoločnosť UHL Holding, ako dcérska
účtovná jednotka Železiarne Podbrezová a.s., zostavuje spoločnosť CPA s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová.
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 spoločnosti CPA s.r.o. bude zostavená podľa metód a zásad
ustanovených Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo (IAS/IFRS), tak ako boli schválené Európskou
úniou v súlade s § 22 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu
skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka (bezprostredne vyšší stupeň
konsolidácie), a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek na najvyššom stupni konsolidácie:
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Účtovná závierka spoločnosti UHL Holding vstupuje do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti
Železiarne Podbrezová a.s., ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je
spoločnosť UHL Holding. Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. za rok 2020 je
zostavená podľa metód a zásad IAS/IFRS.
c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia vyššie uvedených konsolidovaných účtovných závierok:
Konsolidovaná účtovná závierka je k dispozícií v sídle materskej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35,
976 81 Podbrezová.
Konsolidovaná účtovná závierka CPA s.r.o. je k dispozícii v sídle spoločnosti, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová.
d) Údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť
konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona o účtovníctve, pričom sa
uvádzajú:
Spoločnosť UHL Holding vlastní 100% podiel na základnom imaní spoločnosti UHL s.r.o. UHL Holding a.s. je materskou
účtovnou jednotkou spoločnosti UHL s.r.o. UHL Holding uplatňuje oslobodenie od povinnosti zostaviť konsolidovanú
účtovnú závierku podľa § 22 ods. 8 ZoÚ. Zároveň sú splnené podmienky pre oslobodenie aj podľa § 22 ods. 10 ZoÚ.
1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky
zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov (IFRS/EÚ):
Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 zákona o účtovníctve obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných
jednotiek:
UHL s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky:
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet počas účtovného obdobia

0

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
0

Článok II – INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI
Predstavenstvo:

Ing. Marian Kurčík – predseda predstavenstva
Ing. Vladimír Soták – člen predstavenstva
Ing. Martin Jakubík – člen predstavenstva

Dozorná rada:

Ing. Alena Kvačkajová
Mgr. Ivana Weisová
Ing. Libor Trnik

Členom predstavenstva a dozornej rady neboli vo vykazovanom účtovnom období poskytnuté žiadne peňažné
plnenia, úvery a ani záruky.
Orgány účtovnej jednotky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Štatutárny orgán
- druh príjmu (výhody):
Dozorný orgán
- druh príjmu (výhody):
Iný orgán účtovnej jednotky
- druh príjmu (výhody):
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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.
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
2) Informácia o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov,
finančnej situácie a výsledku hospodárenia.
Spoločnosť UHL Holding uplatňuje účtovné zásady a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi
účtovania pre podnikateľov. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách EURO.
Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia bez ohľadu na dátum ich platenia. Opravy
nevýznamných nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovný prípad bežného účtovného
obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov. Významné opravy chýb minulých období sa účtujú na účet 428
– Nerozdelený zisk minulých období alebo 429 – Neuhradená strata minulých období.
Pri oceňovaní majetku sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty,
ktoré sa týkajú majetku a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Z časového hľadiska sa majetok a záväzky členia na dlhodobý a krátkodobý majetok a dlhodobé a krátkodobé záväzky.
Dlhodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným
spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok. Krátkodobý majetok je majetok, ktorého doba
použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac
jeden rok.
Dlhodobý záväzok je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku
účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok. Krátkodobý záväzok je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo
vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.
V účtovnej závierke sa ako dlhodobé záväzky a dlhodobé pohľadávky vykazujú iba tie časti dlhodobých záväzkov
a dlhodobých pohľadávok, ktoré majú zostatkovú dobu splatnosti dlhšiu ako jeden rok. Zostatková doba splatnosti je
doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky a záväzky sú v súvahe samostatne vykázané voči prepojeným účtovným
jednotkám.
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.
Uvedené účtovné zásady a účtovné metódy boli platné aj v predchádzajúcom účtovnom období.
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):
V účtovníctve roku 2020 sú zachytené všetky transakcie a tieto sú uvedené v Súvahe a vo Výkaze ziskov a strát.
Spoločnosti nie sú známe žiadne 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):
a1) Dlhodobý nehmotný majetok
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. V roku 2020 neobstarala kúpou, nevytvorila vlastnou činnosťou ani
iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok.
a2) Dlhodobý hmotný majetok
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. V roku 2020 neobstarala kúpou, nevytvorila vlastnou činnosťou ani
iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok.

3

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 52618382

DIČ: 2121086957

a3) Dlhodobý finančný majetok
Spoločnosť UHL Holding vlastní 100% podiel na základnom imaní spoločnosti UHL s.r.o. Podiel je vykázaný na účte
061 – Podiely v dcérskej účtovnej jednotke.
Ide o podiely, ktoré spoločnosť pôvodne nadobudla v obchodnej spoločnosti AGROLEHOTA s.r.o. v roku 2019. Pri
obstaraní boli podiely ocenené obstarávacou cenou.
Spoločnosť AGROLEHOTA sa zrušila bez likvidácie rozdelením (rozhodný deň 01.01.2020). Z tohto dôvodu došlo
k prechodu imania obchodnej spoločnosti AGROLEHOTA na novozaložené spoločnosti UHL, s.r.o. a AGRO-HL, s.r.o.
Spoločnosť UHL Holding ako spoločník zanikajúcej spoločnosti AGROLEHOTA sa stal jediným spoločníkom
v nástupníckej spoločnosti UHL, s.r.o., nakoľko sa stal vlastníkom 100% obchodného podielu v spoločnosti UHL, s.r.o.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa podiely v spoločnosti UHL, s.r.o. oceňujú metódou vlastného
imania.
a4) Zásoby
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. V roku 2020 neobstarala zásoby kúpou, vlastnou činnosťou ani iným
spôsobom.
a5) Zákazková výroba
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
a6) Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté
vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Opravné
položky sa tvoria k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.
Opravné položky znižujú ocenenie pohľadávok.
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky spoločnosť UHL Holding neevidovala žiadne nevymožiteľné pohľadávky
a netvorila opravné položky k pohľadávkam.
a7) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky sa oceňujú ich nominálnou hodnotou. Peňažné prostriedky sú uložené na bankovom účtu.
a8) Časové rozlíšenie na strane aktív
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
a9) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Pri prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri
inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej
závierke v tomto zistenom ocenení.
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky spoločnosť eviduje záväzok z úveru a záväzok z úrokov z úveru voči svojej
materskej spoločnosti.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na
splnenie existujúcich povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Spoločnosť UHL Holding nemá zamestnancov, nie je účastníkom súdnych sporov, nie je v omeškaní a nenastali
dôvody pre uplatnenie úrokov z omeškania. Z týchto dôvodov ku dňu zostavenia účtovnej závierky netvorila rezervy.
a10) Časové rozlíšenie na strane pasív
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
a11) Deriváty
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
a12) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

4

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 52618382

DIČ: 2121086957

a13) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
a14) Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov
a strát spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol
upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky. Daň sa oceňuje menovitou hodnotou.
Spoločnosť neúčtuje o odloženej dani.
b) Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku formou opravnej položky
nebolo účtované. Nenastali skutočnosti, ktoré indikujú dočasné zníženie hodnoty majetku v budúcnosti.
c) Záväzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov.
d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pre účtovné odpisy:
Účtovná jednotka neeviduje v účtovníctve dlhodobý hmotný a nehmotný odpisovaný majetok. Z tohto dôvodu nemá
spoločnosť zostavené odpisové plány.
Dlhodobý hmotný a nehmotný
odpisovaný majetok

číslo
účtu

doba odpisovania
(počet rokov)

odpisová sadzba
(%)

e) Informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich
ocenenie:
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Opis účtovného prípadu

Vplyv nerozdelený zisk minulých
rokov

Vplyv na neuhradenú stratu
minulých rokov

Informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období
s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia:
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Opis účtovného prípadu

Vplyv na výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia
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Článok IV – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM NA STRANE AKTÍV
1) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Tabuľka č. 1 – Dlhodobý nehmotný majetok – bežné účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci účtovného
obdobia

6

Poznámky Úč POD 3 – 01

IČO: 52618382

DIČ: 2121086957

Tabuľka č. 2 – Dlhodobý nehmotný majetok – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok

Aktivované
náklady
na vývoj

Softvér

Oceniteľné
práva

Goodwill

Ostatný
DNM

Obstarávaný
DNM

Poskytnuté
preddavky
na DNM

Spolu

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci účtovného
obdobia

Tabuľka č. 3 – Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý nehmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
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2) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Tabuľka č. 1 – Dlhodobý hmotný majetok – bežné účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

a

b

c

Samostatné
hnuteľné
veci a
súbory
hnuteľných vecí
d

Pestovateľské celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Ostatný
DHM

Obstarávaný
DHM

Poskytnuté preddavky na
DHM

Spolu

e

f

g

h

i

j

Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
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Tabuľka č. 2 – Dlhodobý hmotný majetok – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Stavby

a

b

c

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostatné
PestovaZákladné
Obhnuteľné
teľské celky
stádo
Ostatný staráveci a
trvalých
a ťažné
DHM
vaný
súbory
porastov
zvieratá
DHM
hnuteľných vecí
d
e
f
g
h

Poskytnuté preddavky na
DHM

Spolu

i

j

Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia

Tabuľka č. 3 – Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý hmotný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
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3) Informácie o dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1 – Dlhodobý finančný majetok – bežné účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Podielové
Pôžičky s
Dlhodobý
Podielové CP CP a podiely
Ostatné
Pôžičky ÚJ
dobou
Ostatný
finančný majetok
a podiely
v spoločnosti dlhodobé CP v kons.
splatnosti
DFM
v DÚJ
s podstatným a podiely
celku
najviac
vplyvom
jeden rok
a

b

c

d

e

f

g

Obstarávaný
DFM
h

Poskytnuté
preddavky
na
DFM
i

Spolu

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia

743 658,00

743 658,00

Prírastky

192 465,72

192 465,72

936 123,72

936 123,72

743 658,00

743 658,00

936 123,72

936 123,72

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
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Tabuľka č. 2 – Dlhodobý finančný majetok – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Podielové
Pôžičky s
Dlhodobý
Podielové CP CP a podiely
Ostatné
Pôžičky ÚJ
dobou
Ostatný
finančný majetok
a podiely
v spoločnosti dlhodobé CP v kons.
splatnosti
DFM
v DÚJ
s podstatným a podiely
celku
najviac
vplyvom
jeden rok
a

b

c

d

e

f

g

Obstarávaný
DFM
h

Poskytnuté
preddavky
na
DFM
i

Spolu

j

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

0,00

0,00

743 658,00

743 658,00

743 658,00

743 658,00

0,00

0,00

743 658,00

743 658,00

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia

Tabuľka č. 3 – Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý finančný majetok

Hodnota za bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
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Tabuľka č. 4 – Štruktúra dlhodobého finančného majetku
Bežné účtovné obdobie
Obchodné meno a sídlo
spoločnosti, v ktorej má
ÚJ umiestnený DFM

Podiel ÚJ
na ZI
v %

Podiel ÚJ
na hlasovacích
právach
v%

Hodnota
vlastného
imania ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Výsledok
hospodárenia ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM

Účtovná
hodnota
DFM

b

c

d

e

f

100%

100%

a
Dcérske účtovné jednotky
UHL, s.r.o.

936 123,72

-13 510,28

936 123,72

Účtovné jednotky s podstatným vplyvom

Ostatné realizovateľné CP a podiely

Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ

DFM spolu

x

x

x

x

Tabuľka č. 5 – Dlhové CP držané do splatnosti
Dlhové CP
držané do splatnosti

Druh CP

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

a

b

c

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

d

e

Vyradenie
dlhového CP z
účtovníctva
v účtovnom
období
f

Stav
na konci
účtov-ného
obdobia
g

Do splatnosti viac ako päť rokov
Do splatnosti viac ako tri roky
a najviac päť rokov vrátane
Do splatnosti viac ako jeden rok
a najviac tri roky vrátane
Do splatnosti do jedného roka
vrátane
Dlhové CP držané do splatnosti
spolu

x
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Tabuľka č. 6 – Poskytnuté dlhodobé pôžičky
Dlhodobé pôžičky

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia

Zvýšenie
hodnoty

Zníženie
hodnoty

Vyradenie pôžičky
z účtovníctva v účt
ovnom období

Stav
na konci
účtovného
obdobia

a

b

c

d

e

f

Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
majetku
z účtovníctva
e

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

Do splatnosti viac ako päť rokov
Do splatnosti viac ako tri roky
a najviac päť rokov vrátane
Do splatnosti viac ako jeden rok
a najviac tri roky vrátane
Do splatnosti do jedného roka
vrátane
Dlhodobé pôžičky spolu

4) Zásoby
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Tabuľka č. 1 – Opravná položka k zásobám
Bežné účtovné obdobie
Zásoby

a

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba
OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

c

d

Materiál
Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky na
zásoby
Zásoby spolu

Tabuľka č. 2 – Nehnuteľnosti na predaj
Nehnuteľnosť na predaj

Hodnota

Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania

Tabuľka č. 3 – Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
Zásoby

Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo
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5) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľností
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Tabuľka č. 1 – Výnosy a náklady – zákazková výroba
Názov položky

Za bežné účtovné
obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

a

b

c

Sumár od začiatku
zákazkovej výroby až do
konca bežného účtovného
obdobia
d

Výnosy zo zákazkovej výroby
Náklady na zákazkovú výrobu
Hrubý zisk / hrubá strata

Tabuľka č. 2 – Hodnota zákazkovej výroby
Hodnota zákazkovej výroby

Za bežné účtovné obdobie

a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na
zákazkovej výrobe
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo
metódou nulového zisku

b

Sumár od začiatku zákazkovej
výroby až do konca bežného
účtovného obdobia
c

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby

Tabuľka č. 3 – Výnosy a náklady zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti
Názov položky
a
Výnosy zo zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj
Náklady na zákazkovú výstavbu
nehnuteľnosti určenej na predaj

Za bežné účtovné
obdobie

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

Sumár od začiatku zákazkovej
výstavby nehnuteľnosti určenej
na predaj až do konca bežného
účtovného obdobia
d

Hrubý zisk / hrubá strata

Tabuľka č. 4 – Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj
Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na
predaj
a
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej
výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou
nulového zisku

Za bežné účtovné obdobie
b

Sumár od začiatku zákazkovej
výstavby nehnuteľnosti určenej
na predaj až do konca bežného
účtovného obdobia
c

Suma prijatých preddavkov
Suma zadržanej platby
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6) Informácie o pohľadávkach
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky spoločnosť UHL Holding neeviduje vo svojom účtovníctve žiadne pohľadávky.
Nemá náplň pre túto položku.
Tabuľka č. 1 – Vývoj opravnej položky k pohľadávkam
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky

a
Pohľadávky z obchodného
styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Tvorba
OP

Zúčtovanie
OP z dôvodu zániku
opodstatnenosti

c

d

Zúčtovanie
OP z dôvodu
vyradenia majetku
z účtovníctva
e

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f

Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

Tabuľka č. 2 – Veková štruktúra pohľadávok
Názov položky
a

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného
celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu
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Tabuľka č. 3 – Pohľadávky zabezpečené záložným právom
Opis predmetu záložného práva

Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu záložného
Hodnota
práva
pohľadávky

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

x

7) Finančné účty a krátkodobý finančný majetok
Ako finančné účty sú vykázané účet v banke. Účtom v banke môže spoločnosť UHL Holding voľne disponovať.
K 31.12.2020 spoločnosť neúčtovala o peniazoch na ceste. V priebehu účtovného obdobia neúčtovala okrem
finančných účtoch o iných zložkách krátkodobého finančného majetku.
Tabuľka č. 1 – Finančné účty
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

24 567,40

7 750,00

24 567,40

7 750,00

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky termínované
Peniaze na ceste
Spolu

Tabuľka č. 2 – Krátkodobý finančný majetok
Bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok

a

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
b

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci
účtovného obdobia

c

d

e

f

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosťou do jedného
roka držané
do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu
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Tabuľka č. 3 – Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok

Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia

a

b

Tvorba
OP

Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti

Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia
majetku z
účtovníctva

Stav OP
na konci
účtovného
obdobia

c

d

e

f

Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu

Tabuľka č. 4 – Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Hodnota za bežné účtovné
obdobie

Názov položky
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Tabuľka č. 5 – Ocenenie krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
reálnou hodnotou
Krátkodobý finančný majetok
a

Zvýšenie/ zníženie
hodnoty
(+/-)
b

Vplyv ocenenia
na výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia
c

Vplyv
ocenenia
na vlastné imanie
d

Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok spolu

8) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Tabuľka č. 1

Názov
položky
do jedného
roka vrátane
a

b

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť

Splatnosť

od jedného roka do
piatich rokov
vrátane
c

viac ako päť
rokov

do jedného
roka vrátane

d

e

od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
f

viac ako
päť rokov
g

Istina
Finančný výnos
Spolu

9) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM NA STRANE PASÍV
1) Údaje o vlastnom imaní
Výška základného imania zapísaného do OR je 25 000,00 EUR a je tvorené peňažným vkladom. ZI bolo splatené
v plnom rozsahu.
Počet akcií (ks)

Menovitá hodnota akcie (EUR)

Spolu (EUR)

2

250,00

500,00

10

2 450,00

24 500,00

Spolu

25 000,00

Položky vlastného imania k 31.12.2020:
Základné imanie (účet 411) ........................................................................................... 25 000,00 EUR
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (účet 414) .............................. 535 299,72 EUR
VH za rok 2020 (strata) .................................................................................................. -6 221,48 EUR
VI k 31.12.2020.......................................................................................................554 078,24 EUR

2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka
Na základe rozhodnutia jediného akcionára bol výsledok hospodárenia za rok 2019 vo výške 0,00 EUR vysporiadaný
nasledovne:
Tabuľka č. 1 – Rozdelenie účtovného zisku
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu

0,00
Bežné účtovné obdobie
0,00

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prídel na zvýšenie základného imania
Úhrada straty minulých období
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov

0,00

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu

0,00
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Tabuľka č. 2 – Vysporiadanie účtovnej straty
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Názov položky
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty

Bežné účtovné obdobie

Zo zákonného rezervného fondu
Zo štatutárnych a ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Úhrada straty spoločníkmi, členmi
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov
Iné
Spolu

3) Informácie o rezervách
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku. Spoločnosť UHL Holding nemá zamestnancov, nie je účastníkom
súdnych sporov, nie je v omeškaní a nenastali dôvody pre uplatnenie úrokov z omeškania. Z týchto dôvodov ku dňu
zostavenia účtovnej závierky netvorila rezervy.
Tabuľka č. 1 – Prehľad rezerv – bežné účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav
na konci
účtovného
obdobia

a

b

c

d

e

f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:
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Tabuľka č. 2 – Prehľad rezerv – bezprostredne predchádzajúce obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zrušenie

Stav
na konci
účtovného
obdobia

a

b

c

d

e

f

Dlhodobé rezervy, z toho:

Krátkodobé rezervy, z toho:

4) Informácie o záväzkoch
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky spoločnosť UHL Holding eviduje krátkodobé záväzky voči prepojenej účtovnej
jednotke – záväzok z krátkodobej pôžičky a záväzok z úroku z pôžičky. Keďže sa jedná o prepojenú spoločnosť,
záväzky sú vykazované na účtu 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám. Zostatková doba splatnosti
uvedených záväzkov je do jedného roka vrátane. Iné záväzky spoločnosť neeviduje. Ku dňu zostavenie účtovnej
závierky záväzky nie sú po splatnosti.
Spoločnosť neeviduje záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.
Tabuľka č. 1 – Prehľad záväzkov

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Dlhodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť
rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok
až päť rokov
Krátkodobé záväzky spolu

406 612,88

400 824,00

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane

406 612,88

400 824,00

Záväzky po lehote splatnosti
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Tabuľka č. 2 – Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom
Druh formy zabezpečenia záväzku

Hodnota záväzku zabezpečená
Záložným právom

Inou formou zabezpečenia

5) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku
Spoločnosť UHL Holding neúčtuje o odloženej dani. Nemá náplň pre túto položku.
Tabuľka č. 2 – Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou
základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou
základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Iné

6) Záväzky zo sociálneho fondu
Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ – právnická osoba so sídlom na území SR, alebo fyzická osoba
s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území SR, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom
pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu.
Spoločnosť UHL Holding nemá zamestnancov v pracovnom pomere ani v obdobnom pracovnom vzťahu, nie je
zamestnávateľom. Z tohto dôvodu netvorí sociálny fond.
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Tabuľka č. 3 – Záväzky zo sociálneho fondu
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu

7) Vydané dlhopisy
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Tabuľka č. 1 – Vydané dlhopisy
Názov vydaného dlhopisu

Menovitá
hodnota

Počet

Emisný kurz

Úrok

Splatnosť

8) Bankové úvery
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Tabuľka č. 5 – Dlhodobé a krátkodobé bankové úvery

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

a

b

c

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné
účtovné obdobie

Suma istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

d

e

f

g

Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery
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9) Pôžičky a finančné výpomoci
Tabuľka č. 1

Názov položky

Mena

Úrok
p. a.
v%

a

b

c

Dátum
splatnosti

Suma istiny
v príslušnej
mene
za bežné
účtovné obdobie

Suma istiny
v eurách
za bežné
účtovné
obdobie

Suma istiny
v príslušnej mene
za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

d

e

f

g

Dlhodobé pôžičky

Krátkodobé pôžičky
Krátkodobý úver
č.95/Gp/2020

EUR

2%

30.06.2021

400 823,21

400 823,21

0,00

Krátkodobé finančné výpomoci

10) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
11) Významné položky derivátov
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Tabuľka č. 1 – Deriváty určená na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty
Názov položky
a

Účtovná hodnota
pohľadávky
b

záväzku
c

Dohodnutá cena
podkladového nástroja
d

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:
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Tabuľka č. 2 – Deriváty určená na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty – zmena reálnej hodnoty
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Zmena reálnej hodnoty
(+/-) s vplyvom na
výsledok
vlastné
hospodárenia
imanie
b
c

Názov položky

a

Zmena reálnej hodnoty (+/-)
s vplyvom na
výsledok
vlastné
hospodárenia
imanie
d
e

Deriváty určené na obchodovanie, z toho:

Zabezpečovacie deriváty, z toho:

Tabuľka č. 3 – Položky zabezpečené derivátmi
Reálna hodnota
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

b

c

Zabezpečovaná položka

a
Majetok vykázaný v súvahe
Záväzok vykázaný v súvahe
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené
Spolu

12) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Tabuľka č. 1
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Splatnosť

Splatnosť

Názov
položky
do jedného
roka vrátane
a

b

od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
c

viac ako päť
rokov

do jedného
roka vrátane

d

e

od jedného roka
do piatich rokov
vrátane
f

viac ako päť
rokov
g

Istina
Finančný náklad
Spolu
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INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝCH VO VÝNOSOCH
1) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar
V roku 2020 spoločnosť UHL Holding neúčtovala žiadne položky do výnosov. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto
položku.
Tabuľka č. 1 – Prehľad tržieb
Oblasť odbytu

Tržby z predaja výrobkov

Tržby z predaja služieb

Tržby z predaja tovaru

Bežné účtovné
obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

2) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Tabuľka č. 1 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob

Názov položky
Konečný
zostatok

Konečný
zostatok

Začiatočný stav

Bežné
účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

c

d

e

f

Manká a škody

x

x

x

Reprezentačné

x

x

x

Dary

x

x

x

Iné

x

x

x

Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob vo
výkaze ziskov a strát

x

x

x

a
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Spolu
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3) Údaje o čistom obrate
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Tabuľka č. 1 – Čistý obrat
Bežné účtovné
obdobie

Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom

INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝCH V NÁKLADOVH
1) Položky nákladov
V roku 2020 spoločnosť UHL Holding účtovala do nákladov – notárske poplatky, poštovné poplatky, správne poplatky,
bankové poplatky a nákladové úroky z úveru.
Časť nákladových úrokov sa týkala obdobia kedy spoločnosť UHL Holding a jej veriteľ neboli závislé osoby. Hodnota
týchto nákladových úrokov je vykázaná na samostatnom analytickom účte.
Tabuľka č. 1 – Položky nákladov za poskytnuté služby
Položky nákladov
Notárske služby
Ostatné služby (poštovné)

Hodnota (v EUR)
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Bežné účtovné obdobie
obdobie
295,84
0,00
3,50
0,00

Tabuľka č. 2 – Položky nákladov z hospodárskej činnosti
Položky nákladov
Spotreba materiálu
Správne poplatky

Hodnota (v EUR)
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Bežné účtovné obdobie
obdobie
15,67
0,00
99,00
0,00

Tabuľka č. 3 – Položky finančných nákladov
Položky nákladov
Nákladové úroky celkom:
z toho voči prepojeným ÚJ
z toho voči ostatným ÚJ
Bankové poplatky

Hodnota (v EUR)
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Bežné účtovné obdobie
obdobie
5 789,67
0,00
5 522,45
267,22
17,80
0,00

2) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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Tabuľka č. 1 – Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt
Hodnota (v EUR)
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Bežné účtovné obdobie
obdobie

Položky nákladov

3) Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Tabuľka č. 1 – Náklady voči audítorom, audítorskej spoločnosti
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

4) Informácie k údajom o daniach z príjmov
4.1 Odložená daň
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Tabuľka č. 1 – Odložená daň
Názov položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos
vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos
vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty,
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov
predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich
účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol
z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom
účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných
obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým
nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo
na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov
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4.2 Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena
sadzby dane z príjmov
Tabuľka č. 1 – Splatná daň z príjmov
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a

Základ dane

Daň

Daň
v%

Základ dane

Daň

Daň
v%

b

c

d

e

f

g

x

x

x

x

Výsledok hospodárenia
pred zdanením, z toho:

-6 221,48

teoretická daň

x

Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani

0,00

0,00

15%

x

5 522,45

0,00

0,00

0,00

0,00

21%

0,00

21%

0,00

21%

Vplyv nevykázanej odloženej
daňovej pohľadávky
Umorenie daňovej straty

0,00

Zmena sadzby dane
Iné
Spolu

-699,03

Splatná daň z príjmov

x

Odložená daň z príjmov

x

Celková daň z príjmov

x

0,00
0,00

15%

x
x

0,00

15%

x

Článok V – INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
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 nemá náplň pre túto položku.
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:
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane lebo
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky:
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je
pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto
povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť:
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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 nemá náplň pre túto položku.
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3) Podsúvahové účty – uvádzajú sa informácie o významných položkách sledovaných na podsúvahových účtoch (§ 85
PU):
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
Názov podsúvahovej položky

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Prenajatý majetok
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z opcií
Záväzky z opcií
Odpísané pohľadávky
Iné ............................

Článok VI – UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO ZÁVIERKOVOM DNI
(Následné udalosti)
Uvádzajú sa informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali v čase po závierkovom
dni - do dňa zostavenia účtovnej závierky (t.j. do dňa podpísania výkazov podľa § 17/5 ZoU) a ktoré nie sú
zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát, napríklad:
a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien:
b) Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky:
d) Prijaté rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti:
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku:
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky,
prevádzkarne:
g) Vydané dlhopisy a iné cenné papiere:
h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky:
i) Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napr. živelná pohroma:
j) Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky:
Po skončení účtovného obdobia do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by významne
ovplyvnili vykázané hospodárske výsledky v účtovnej závierke, štruktúre vlastníkov alebo nepretržitej existencii
účtovnej jednotky.

Článok VII – OSTATNÉ INFORMÁCIE
1) Informácie o výlučnom práve poskytovať služby vo verejnom záujme:
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby (§ 23d/6 ZoU):
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci (§ 23d/6 ZoU):
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.
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