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Čl. I - (2)

Informácie o obchodnom mene, sídle, právnej forme a možno uviesť aj iné vhodné údaje o účtovnej 
jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom.

'Obchodné meno:  C.B.ONE s.r.o.
Sídlo:                    29. augusta 44/6, 972 51 Handlová
Prevádzka:           Prievidzská 57, 972 51 Handlová
 
IČO:                      31643311
Deň zápisu:          18.01.1996
Právna forma:       spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Predmet podnikania:
1. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
2. Maloobchod v rozsahu voľných živností
3. Poradenská činnosť
4. Sprostredkovanie obchodu
5. Prevádzkovanie múzeí a galérií
6. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 
Dňa 26. 2. 2021 bol ÚJ pridelený Štatút registrovaného sociálneho podniku.  
 
Štatutárny orgán: konateľ
Meno: Ľubomír Balušík
Meno: Oľga Rudzanová od 22. 12. 2021
 '

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej
jednotky. 

Dátum schválenia UZ za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 28. 06. 2021.

Čl. I - (3)

Čl. I - (4)

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky.

ÚJ zostavila účtovnú závierku po ukončení účtovného obdobia ako povinnosť vyplývajúcu z § 6 ods.4 a 5 zákona o
účtovníctve.

Čl. I - (5)

Údaje o skupine, a to: 
 
a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej
súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, 
 
b) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu,
ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných
jednotiek uvedených v písmene a), 
 
c) adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b), 
 
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, pričom sa uvádzajú 
 
    1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej
        konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,12) 
    2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek. 

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.
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                  Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, počet 
zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich 
zamestnancov, ktorými sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky a vedúci zamestnanci 
v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu. 

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce

             účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

Počet vedúcich zamestnancov

14,23

17

1

13,8

16

1

Čl. I - (6)

Tabuľka 1: Informácie k Čl. I odst. 6 o počte zamestnancov

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch 

       Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu
nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob účtovania podľa § 7 ods. 4 zákona.

(1)

'Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. 
 
Stále pretrvávajúca epidémia COVID 19, ani aktuálna utečenecká kríza nemá významnejší vplyv na fungovanie a
hospodárenie účtovnej jednotky. V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie spoločnosti urobilo analýzu
možných účinkov a dopadov na spoločnosť a dospelo k záveru, že v súčasnosti nemá nepriaznivé dopady na spoločnosť,
okrem rastúcich vstupov cien pohonných hmôt, energí a prepravných nákladov.
 
Vedenie spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v
nasledujúcich 12 mesiacov od zostavenia účtovnej závierky.'

               Informácia o aplikácií 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 účtovnej jednotky. 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 o neporovnateľných hodnotách. 

Čl.II - (2)

Účtovná jednotka nerobila zmeny účtovných metód a zásad oproti minulým účtovným obdobiam, okrem prípadu
preklasifikácie v rámci účtovania na účtoch triedy 0 - Dlhodobý majetok. Uvedená úprava nemala dopad na celkovú
hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia za predchádzajúce obdobie.

               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.

Čl.II - (3)

Účtovná jednotka neeviduje transakcie.

               Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných odhadov 
       a predpokladov, pričom sa zohľadňuje zásada významnosti. Uvádza sa najmä 
a) obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota, reálna hodnota, hodnota zistená metódou 
vlastného imania, aktivovanie úrokov tvoriacich súčasť ocenenia majetku a záväzkov, 
b) určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku, 
c) určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv, 
d) určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou
hodnotou, a to: 
     1. určenie ocenenia reálnou hodnotou, pričom sa uvádza aplikácia reálnej hodnoty podľa zákona; pri kvalifikovanom
         odhade sa uvádza stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia, 
     2. pre každú kategóriu finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom sa uvádza reálna hodnota
         a údaj o tom, v akej sume sa zmeny reálnej hodnoty zahrnuli do výkazu ziskov a strát a v akej sume sa zahrnuli do
         vlastného imania ako oceňovacie rozdiely, 
     3. pre každý druh derivátových finančných nástrojov informácie o rozsahu a podstate týchto nástrojov vrátane hlavných
         podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov, 
e) určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi, a to: 
     1. pre každý druh derivátových finančných nástrojov sa uvádza reálna hodnota týchto finančných nástrojov, ak sa
         môže spoľahlivo určiť ako trhová cena a informácia o rozsahu a charaktere týchto nástrojov, 
     2. pri dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota, sa uvádza 
          2a. účtovná hodnota a reálna hodnota za jednotlivé položky majetku alebo skupiny týchto jednotlivých položiek

Čl.II - (4)
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               majetku, 
          2b. dôvod pre nezníženie účtovnej hodnoty vrátane povahy dôkazov pre predpoklad, že sa účtovná hodnota
                opätovne dosiahne, 
f) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové
metódy pre účtovné odpisy, 
g) informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie.

'Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky
náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
 
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa základ všetky riziká straty a zníženia
hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
 
Moment účtovania výnosov - výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na
odberateľa významné riziká a vlastnícke práva. 
 
Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky - pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako
dlhodobé a krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť
dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
 
Spoločnosť oceňovala majetok a záväzky podľa Zákona o účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu:
 
- obstarávacou kúpnou cenou - a to vo všetkých účtovných prípadoch dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a
zásob
- menovitou hodnotou - a to vo všetkých účtovných prípadoch peňažných prostriedkov a cenín, záväzkov a pohľadávok
pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi - v období roku 2021 spoločnosť neobstarávala majetok a zásoby vlastnými nákladmi,
reprodukčnou cenou ani privatizáciou.
 
Pri účtovaní zásob postupovala ÚJ spôsobom A. Úbytok zásob je oceňovaný metódou FIFO.
 
Rezervy sú oceňované v očakávanej výške záväzku. Rezervy budú čerpané v roku 2022. 
 
ÚJ prijala rozhodnutie, že zo svojej činnosti dosiahne zisk a použije 100 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie
merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. V tejto súvislosti ÚJ použila daňovú úľavu za rok 2021 vo výške 53 803,05
Eur na obstaranie investícií.
 
Zásady pre tvorbu odpisového plánu pre dlhodobý majetok:
 
- Spoločnosť stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku v súlade so zákonom o dani z
príjmov a nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 2 400 Eur a nižšie účtovala na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby.
Nezaradený nehmotný majetok k 31. 12. 2021 účtovná jednotka nevykazuje.
- Hmotný hnuteľný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 1 700 Eur a nižšie účtovala na ťarchu účtu 501 - Spotrebované
nákupy. Nezaradený hmotný majetok k 31. 12. 2021 účtovná jednotka vykazuje na účte 042 - Obstaranie dlhodobého
hmotného majetku.
 
Spoločnosť zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania,
sadzbu odpisov a odpisovú metódu. Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby použitia majetku.
 
Majetok                                                             Doba odpisovania          Odpisová sadzba          Metóda odpisovania
 
Budovy a stavby                                                          40 rokov                                2,5 %                     rovnomerne
Budovy a stavby                                                          20 rokov                                5,0 %                     rovnomerne
DHM - skladové kontajnery                                          12 rokov                                6,5 %                    rovnomerne
DHM - IT prístroje, mot. vozeň, nábytok                         6 rokov                              16,5 %                    rovnomerne
DHM - motorové vozidlá                                                 4 roky                                25,0 %                    rovnomerne 
 
Účtovnej jednotke bola poskytnutá dotácia v bežnom účtovnom období vo výške 16 411,64 Eur v rámci projektu "Prvá
pomoc" Opatrenie 3B.
 
Na základe Dohody s ÚPSVaR Prievidza o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa 
§53 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov spoločnosť dostala príspevky v
celkovej výške 29 128,12 Eur.
'
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                V poznámkach sa uvádza informácia 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 môže uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období
účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Čl.II - (5)

Spoločnosť neúčtovala významnú opravu chýb účtovania minulých rokov.

'Iné pasíva
 
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje
neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom,
keď budú k dispozícií právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie spoločnosti si nie
je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.'

                     opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napríklad zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých
    záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; 
takýmito podmienenými záväzkami sú 
1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo
    nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 
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. 

Čl. V - (1) - b)

Účtovná jednotka si uplatnila úľavu na dani podľa §30d zákona 599/2003 Z. z. pre registrované sociálne podniky za rok
2021 a je povinná dodržiavať a sledovať povinnosti vyplývajúce z §30d.

                V poznámkach sa uvádzajú významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v
       účtovných výkazoch; pri každej položke sa uvádza jej popis, výška a údaj, či sa netýka spriaznených osôb, napríklad
       zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité množstvo produktu, uskutočniť investície a veľké opravy. 

Čl. V - (2)

'
Názov podsúvahovej položky                                    Bežné účtovné obdobie                 Bezprostredne predchádzajúce
obdobie
 
Majetok v nájme - budova a garáž                                        4 474,00 Eur                                                    3 988,00 Eur
Daňová úľava podľa §30d pre RSP z r. 2021                    53 803,05 Eur                                                           0,00 Eur'

                Ku skutočnostiam sledovaným na podsúvahových účtoch sa v poznámkach uvádzajú informácie o významných
       položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, odpísaných
       pohľadávkach a podobne. 

Čl. V - (3)

'Vedenie spoločnosti bude aj naďalej pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu negatívnych okolností (COVID 19
a vojnový konflikt na Ukrajine) a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych vplyvov na
spoločnosť a zamestnancov.
 
Na rok 2022 bola podpísaná nová Dohoda s ÚPSVaR Prievidza o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému
podniku podľa §53 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. '

Čl. VI

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

Uvádzajú sa informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo  výkaze
ziskov a strát, napríklad informácie o 
 
     poklese alebo zvýšení 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, 
a)


