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I. Všeobecné informácie              
 

(1) Obchodné 
meno: 

SINTEX SK, s.r.o. 

Sídlo: Predmierska 229, Turzovka, PSČ: 023 54 

 

(2) Opis vykonávanej  činnosti účtovnej jednotky v nadväznosti na predmet podnikania: 
 

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

Prenájom hnuteľných vecí 

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

Vedenie účtovníctva 

Administratívne služby 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 

Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 

Čistiace a upratovacie služby 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

Sťahovacie služby 

Finančný lízing 

Textilná výroba 

Odevná výroba 

  

(3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky : 
 

Účtovná závierka k 31.12.2019 je riadna individuálna účtovná závierka  zostavená za účtovné obdobie  

od 14.2.2019 do 31.12.2019 podľa slovenských  právnych predpisov, podľa zákona o účtovníctve a postupov 

účtovania pre podnikateľov. 

 

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej 

jednotky:   

 

Účtovná jednotka bola založená v roku 2019, za predchádzajúce obdobie nebola schválená žiadna účtovná 

závierka. 

 

(4) Údaje o skupine účtovných jednotek 
 

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku 

 

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanou účtovnú závierku: 
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SINTEX, a.s., Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová, Česká republika, IČ: 25298496, obchodný podiel  

v spoločnosti SINTEX SK, s.r.o. – 100% 

 

b) Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek: 

 

I. TRAN - CZ spol. s r.o., Sokolská 1102, 739 32 Vratimov, Česká republika, IČ: 25860887, podiel spoločnosti 

SINTEX SK, s.r.o. 80% 

 

  

(5)  Priemerný prepočítaný počet zamestnancov   
BO 58,7 

PO 0 

 

 

II. Informácie o orgánoch spoločnosti 
 

Členom štatutárnych, dozorných a iných orgánoch účtovnej jednotky neboli poskytnuté  

 

- žiadne záruky alebo iné zabezpečenie,  

- žiadne pôžičky,  

- žiadne finančné prostriedky alebo iné plnenie na súkromné účely 

 
 
 

III. Informácie o prijatých postupoch 
 

(1)  
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka 
bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti  

ÁNO X NIE  

 

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo 

svojej činnosti i napriek neplneniu minimálnej hodnoty koeficientu podielu vlastného imania k cudzím zdrojom. 

Tento ukazovateľ bol negatívne ovplyvnený vysokými počiatočnými výdajmi spojenými s kúpou podniku I. TRAN, 

s.r.o. „v konkurze“ v auguste 2019. V ďalšom účtovnom období počítame s vylepšením tohto ukazovateľa. 

 
 

(2)  Zmeny účtovných zásad a účtovných metód ÁNO  NIE X 

Zmena účtovných zásad a 

účtovných metód(popis) 

Dôvod uplatnenia Vplyv (+/-) zmeny na: 

Hodnotu 

majetku 

Vlastné 

imanie 

Výsledok 

hospodárenia 

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmene účtovných zásad a účtovných metód 

 
(3) Informácia 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. 

 

Neexistujú žiadne také transakcie, ktoré by neboli uvedené v súvahe a ktorých rizika či prínosy by mali významný 

dopad na finančnú situáciu účtovnej jednotky. 
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(4)  
Spôsob a  určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane  určenia rozhodujúcich účtovných 

odhadov a predpokladov, pričom sa zohľadňuje zásada významnosti 

 

a) 

Obstarávacou cenou 

1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou  x 

2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou  x 

3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných 
papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a 
derivátov  

nemáme 

4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI  nemáme 

5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,  nemáme 

 
 Vlastnými nákladmi 

1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou  nemáme 

2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou  x 

3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou  nemáme 

4. príchovky a prírastky zvierat  nemáme 

 
 Menovitou hodnotou 

1. peňažné prostriedky a ceniny  x 

2. pohľadávky pri ich vzniku  x 

3. záväzky pri ich vzniku alebo pri prevzatí x 

 
 Reálnou hodnotou 

1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti  x 

2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku, jeho časti a majetok a záväzky 
nadobudn. zámenou  

nemáme 

3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní  x 

 
 Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení 

Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom x 

 
 Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období  (menovitá hodnota) sa vykazujú vo 

výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím. 

x 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie 
známých rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. x 

  

Prenajatý  majetok a majetok obstaraný na základe  zmluvy o kúpe prenajatej veci - v 
ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním  
 

nemáme 
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Daň z príjmov splatná – daň sa  určuje z účtovného zisku pred zdanením, po úpravách 
na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov pri sadzbe 21 % x 

 

Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa  nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o 
nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov 
alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia. 

x 

 

 

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k  majetku 

V sledovanom období nebol dôvod pre účtovanie o trvalom znížení hodnoty majetku a opravných položiek.  

 

 

c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv 

Ocenenie záväzkov menovitou hodnotou x 

Rezervy k nevyfakturovaným dodávkam 
Odborným odhadom na splnenie existujúcej povinnosti x 

  

Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám 
Výpočtom podľa stavu nevyčerpaných dovoleniek x 

  

Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám – 

zdravotne a sociálne poistenie 

35,2% z nevyčerpaných dovoleniek x 

  

 

 
 

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové 
metódy pre účtovné odpisy 

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania 
zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný 
majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje  najneskôr do piatich rokov od jeho 
obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem 
softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.  

Okrem záporného 
goodwillu nemáme 
nehmotný majetok 

 
 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce 
bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje 
doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa 
predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa 
rovnajú 

 
x 
 

 

Informácia o poskytnutých dotáciách  a ich ocenenie BO PO 

V priebehu účtovného obdobia neboli poskytnuté dotácie   

 
 

(5) 
Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom 
účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk alebo na neuhradenú stratu 
minulých rokov.  

Opis účet +/- HV Bežné obdobie +/- Vplyv na vlastné imanie 

nebolo účtované    
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IV. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát 
 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok: 

 

Dlhodobý nehmotný 

majetok: 
Prvotné ocenenie Oprávky Zostatková hodnota 

 BO PO BO PO BO PO 

Goodwill -99.618,- 0 -99.618,- 0 0 0 

Spolu -99.618,- 0 -99.618,- 0 0 0 

 

Záporný goodwill vznikol ako rozdiel medzi reálnou hodnotou majetku a záväzkov a kúpnou cenou pri kúpe 

podniku I. TRAN, s.r.o. v konkurze v auguste 2019. Účtovne bol tento goodwill odpísaný v prvom roku v 100% 

výške. Ďalší nehmotný majetok v účtovníctve neevidujeme. 

 

Dlhodobý hmotný  

majetok: 
Prvotné ocenenie Oprávky Zostatková hodnota 

 BO PO BO PO BO PO 

Pozemky 48.188,- 0 0 0 48.188,- 0 

Stavby 226.521,- 0 4.729,- 0 221.792,- 0 

Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí 
31.668,- 0 3.372,- 0 28.296,- 0 

Obstarávaný dlhodobý 
hmotný majetok 

9.008,- 0 0 0 9.008,- 0 

Spolu 
315.385,- 0 8.101,- 0 307.284,- 0 

 

Na pozemky a stavby je zriadené záložné právo v prospech spoločnosti SINTEX, a.s. na zabezpečenie dlhodobej 

pôžičky od spoločnosti SINTEX, a.s. vo výške 366.500,- EUR. 

 

Dlhodobý finančný majetok 

 

Dlhodobý finančný 

majetok: 
Prvotné ocenenie Oprávky Zostatková hodnota 

 BO PO BO PO BO PO 

Podielové CP a podiely v 

DÚJ 
1.222,- 0 0 0 1.222,- 0 

Spolu 1.222,- 0 0 0 1.222,- 0 
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Jedná sa podiel vo výške 80% v dcérskej spoločnosti I. TRAN - CZ spol. s r.o., Sokolská 1102, 739 32 Vratimov, 

Česká republika, IČ: 25860887 

 

Informácie o zásobách  BO  PO 

Zásoby celkom 20.542,- 0 

z toho Materiál 8.681,- 0 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej 
výroby 

2.404,- 0 

Výrobky 9.153,- 0 

Tovar 304,- 0 

Opravná položka k zásobám 0 0 

Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo 0 0 

 

 

Informácie o pohľadávkach  BO  PO 

Dlhodobé pohľadávky celkom 
 

0 
0 

Krátkodobé pohľadávky celkom 56.210,- 0 

z toho pohľadávky z obchodného styku 56.210,- 0 

z toho pohľadávky voči DÚJ a MÚJ 29.132,- 0 

z toho pohľadávky po splatnosti  8.803,- 0 

Opravné položky k pohľadávkam 0 0 

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou 
formou zabezpečenia 

0 0 

Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo 0 0 

 

 

Informácie o krátkodobom finančnom majetku  BO  PO 

Krátkodobý finančný majetok celkom 138.965,- 0 

Pokladnica, ceniny 7.051,- 0 

Bežné účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky 

131.914,- 0 

Vkladové účty v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky termínované 

0 0 

Peniaze na ceste 0 0 

Krátkodobý fin. majetok, na ktorý je zriadené záložné 
právo 

0 0 

 

 

Informácie o rezervách BO PO 

Dlhodobé rezervy 30.000,- 0 

Krátkodobé rezervy 31.417,- 0 
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V prípade dlhodobých rezerv sa jedná o rezervu na likvidáciu nevyužívaného priemyselného komína v majetku 

spoločnosti. Rezerva bola v roku 2019 tvorená po prvýkrát, v ďalších rokoch sa počíta s navyšovaním rezervy 

o 10.000,- EUR ročne. 

 

V prípade krátkodobých rezerv sa jedná o rezervy vytvorené na nevyčerpanú dovolenku (29.392,- EUR) 

a rezervy na audítorské služby spojené s rokom 2019 (2.025,- EUR) 

 

 

Informácie o záväzkoch BO PO 

Dlhodobé záväzky celkom 378.436,- 0 

z toho záväzky so splatnosťou nad 5 let 366.500,- 0 

z toho záväzky voči DÚJ a MÚJ 366.500,- 0 

z toho odložený daňový záväzok 11.196,- 0 

z toho záväzky zo sociálneho fondu 740,- 0 

Krátkodobé záväzky celkom 78.322,- 0 

z toho záväzky voči zamestnancom 31.358,- 0 

z toho záväzky zo soc. poistenia 18.455,- 0 

z toho daňové záväzky a dotácie 4.246,- 0 

z toho záväzky z obchodného styku 24.263,- 0 

z toho záväzky voči DÚJ a MÚJ 2.509,- 0 

z toho záväzky po splatnosti  260,- 0 

Záväzky kryté záložným právom alebo inou formou 
zabezpečenia 

0 0 

 

Informácie o zmenách vlastného imania 

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia  

Prírastky 
/ 

Úbytky 

Stav na konci 
účtovného 

obdobia 

Základné imanie 0 5.000,- 5.000,- 

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 0 0 0 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 
a záväzkov 

0 1.222,- 1.222,- 

Nerozdelený zisk minulých rokov 0 0 0 

Neuhradená strata minulých rokov 0 0 0 

Výsledok hospodárenia účtovného obdobia po 
zdanení 

0 31,- 31,- 

Vlastne imanie spolu 0 6.253,- 6.253,- 

 

Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia vo výši 31,- EUR bude prevedený do nerozdeleného zisku 

minulých rokov. 
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V. Informácie o iných aktívach a iných pasívach  
 

 
Spoločnosť nemá žiadné iné aktíva či pasíva 

 

VI. Udalosti ,ktoré nastali po dni ,ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  
 

Koncom roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (koronavirus). V prvých mesiacoch 

roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a spôsobil rozsiahle ekonomické škody. I keď v dobe zverejnenia tejto 

účtovnej závierky vedenie Spoločnosti nezaznamenalo významný pokles predaja, situácia sa neustále mení, a 

preto nie je reálne predvídať budúce dopady tejto pandémie na činnosť Spoločnosti. Vedenie Spoločnosti bude 

pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky  možné kroky k zmierneniu akýchkoľvek 

negatívnych účinkov na Spoločnosť a jej zamestnancov. 

Vedenie Spoločnosti zvážilo potenciálne dopady COVID-19 na svoje aktivity a podnikanie a dospelo k záveru, že 

nemajú významný vplyv na predpoklad nepretržitého trvania podniku.  Vzhľadom k tomu bola účtovná závierka  

k 31. 12. 2019 spracovaná za predpokladu, že Spoločnosť bude naďalej schopná pokračovať vo svojej činnosti. 

 
 

VII. Ostatné informácie 
 

 
- Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí, 

- Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na výskum a vývoj , 

- Spoločnosť neúčtovala o obstarávaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií 

ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby 

 

Informácie o nákladoch voči audítorovi 

 
BO PO 

Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 2.025,- 0 

 

 

Pokiaľ sa jednotlivé v prílohe obecne uvádzané informácie účtovnej jednotky v účtovnom období 

netýkajú alebo sú nevýznamné, je príslušná pasáž prílohy vynechaná. 

 
 
Použité  skratky: 
ÚJ - účtovná jednotka 
DÚJ, MÚJ – dcérska, materská účtovná jednotka 
BO - bežné účtovné obdobie 
PO - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
ÚO - účtovné obdobie 
X - položka sa vzťahuje na účtovnú jednotku 
 
Uvádzané číselné údaje sú v celých eurách 
Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné 
a spoľahlivé. Informácie v poznámkach sa uvádzajú z pohľadu významnosti, pričom nie významné informácie sa 
môžu zoskupovať. Informácie v poznámkach sa uvádzajú tak, aby sa vyjadrila ekonomická realita a podstata 
príslušnej transakcie alebo dohody.  
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V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia individuálnej 
účtovnej závierky a má pre tieto informácie obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Obsahová náplň 
poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa obsahovej náplne .Ak pre niektoré časti 
poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú. V poznámkach sa 
môžu uvádzať informácie, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec ustanovenej obsahovej 
náplne  
Informácie, ak je to možné sa uvádzajú v tabuľkovej forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné 
obdobie. Ak existuje údaj na porovnanie uvádzajú sa údaje aj z predchádzajúceho účtovného obdobia.  
 
 
 

Zostavené dňa:  

 

 

29. mája 2020 

Zostavil: 

 

 

Anna Staníková 

ekonóm 

SINTEX SK, s.r.o. 

Podpis štatutárneho zástupcu: 

 

 

Ing. Zdeněk Janouch 

konateľ 

SINTEX SK, s.r.o. 

 

 


