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Čl. I Všeobecné údaje o účtovnej jednotke
Čl. I (1) , (3) Všeobecné údaje
(1)
(3)

Obchodné meno účtovnej jednotky:

P.B.Investing s.r.o.

Sídlo:

Radlinského 60, 026 01 Dolný Kubín
1

Priemerný počet zamestnancov:

Čl. II Informácie o prijatých postupoch
Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka. Bola zostavená za účtobné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 podľa slovenských právnych
predpisov za predpokladu pokračovať vo svojej činnosti.
Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
x áno

nie

Čl. II (2) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Čl. II (2) b) 1. Zásoby obstarané kúpou
Podnik nakupoval zásoby

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ § 43:
x

spôsobom A účtovania zásob
spôsobom B účtovania zásob

Čl. II (2) b) 2. Zásoby obstarané kúpou
Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:
x

cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné
provízie
poistné
clo
iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob
pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na tech. jedn. obstaranej zásoby
inak
Pri vyskladnení zásob sa používal

x

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
k 31.12.2014 neboli vyskladnené zásoby.
iný spôsob:

Čl. II (2) c) Pohľadávky
Pohľadávky oceňoval podnik:

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

Čl. II (2) d) Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Krátkodobý finančný majetok sa oceňoval menovitou hodnotou.

Čl. II (2) e) Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek, úverov
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:
Závúzky a pôžičky sa oceňovali pri ich vzniku menovitou hodnotou.
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